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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 6 του ν.2685/1999 (ΦΕΚ
35 Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλή−
λων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432
Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει
τροποποιημένη από την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙ0Ε 179/9.2.2006
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 204 Β΄).
3. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη με την απόφαση αυτή
δαπάνη δεν μπορεί να υπολογισθεί, καθόσον βαρύνει τους
προϋπολογισμούς των Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., και
εξαρτάται από τον αριθμό των μετακινουμένων για εκτέ−
λεση υπηρεσίας υπαλλήλων, μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λπ.,
καθώς και τα διανυόμενα χιλιόμετρα, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τη χιλιομετρική αποζημίωση των με−
τακινουμένων για υπηρεσία υπαλλήλων με ιδιόκτητα
μεταφορικά μέσα, ως εξής:
α. Για μετακίνηση με επιβατικά αυτοκίνητα σε δεκα−
πέντε λεπτά (0,15 €) για κάθε χιλιόμετρο.
β. Για μετακίνηση με μοτοσυκλέττες στο 1/3 της απο−
ζημίωσης της προηγουμένης περίπτωσης, δηλαδή σε
πέντε λεπτά (0,05 €), για κάθε χιλιόμετρο.
γ. Για μετακίνηση με μοτοποδήλατα στο 1/5 της απο−
ζημίωσης της α΄ περίπτωσης, δηλαδή σε τρία λεπτά
(0,03), για κάθε χιλιόμετρο.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2007, κα−
ταργούμενης από της ημερομηνίας αυτής της υπ’ αριθμ.
2/21858/0022/11.4.2001 (ΦΕΚ 470/Β΄/23.4.2001) όμοιας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

Μ. ΛΙΑΠΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 2/57083/0023Α
(2)
Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε−
ρομηνία δημοπρασίας 3.10.2006.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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 προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 2/37398/0023/4.7.2006
«Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων διάρκειας
13, 26 και 52 εβδομάδων».
4. Την υπ’ αριθμ. 2/54710/0023Α/2006 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απόφαση έκ−
δοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 13,
26 και 52 εβδομάδων στις 6.10.2006 μέσω Δημοπρασίας
και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία
διακανονισμού».
5. Τα αποτελέσματα της από 3.10.2006 δημοπρασίας
Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομά−
δων.
6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006
(ΦΕΚ 204 Β΄) όμοια απόφαση, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων, ν.δ.
3745/1957, που θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 3
Οκτωβρίου 2006 ως εξής:
α) για τα έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας ή 13
εβδομάδων σε 3,21%
β) για τα έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας ή 26
εβδομάδων σε 3,38% και
γ) για τα έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας ή 52
εβδομάδων σε 3,53%
2. Τα παραπάνω επιτόκια είναι εκείνα που προέκυ−
ψαν κατά τη δημοπρασία της 3 Οκτωβρίου 2006 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 (3.10.2006) μέ−
χρι τη λήξη τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των
οποίων έγινε η έκδοσή τους.
3. Κάλυψη δαπάνης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλούνται
δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικο−
νομικών ετών 2006 και 2007 οι οποίες έχουν προβλεφθεί
και θα καλυφθούν από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του
Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Αριθμ. 2/54709/0023Α
(3)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου 13, 26 και 52 εβδομάδων στις 6.10.2006
μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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 «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.λπ. 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. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙ0Ε 179/9.2.2006
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 204 Β΄).
12. Την υπ’ αριθμ. 2/70563/0023Α/27.12.2005 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».
13. Το από 29.9.2006 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφα−
σίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, την διαδικα−
σία της δημοπρασίας, στις 3 Οκτωβρίου 2006, μέσω της
οποίας θα διατεθούν Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού
Δημοσίου, με άϋλη μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυ−
σικά 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 6 Οκτωβρίου
2006 και ημερομηνία λήξης την 5.1.2007 για τα έντοκα
γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, την 6.4.2007 για
τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και την
5.10.2007 για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 εβδο−
μάδων.
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 εκατόν εκα−
τομμύρια ευρώ (€ 100.000.000) για τα έντοκα γραμμάτια
διάρκειας 13 εβδομάδων, πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€
50.000.000) για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδο−
μάδων και πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€ 50.000.000) 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 φο−
ρολόγηση βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει
κατά την έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του
φόρου θα γίνει κατά την ημερομηνία διακανονισμού
(settlement).
Οι τίτλοι και η μεταβίβαση 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 Βασι−
κών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 3 Οκτωβρίου
2006, 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 αξί−
ες πολλαπλάσιες των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(€ 500.000).
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
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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
3 Οκτωβρίου 2006 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα
Ελλάδος.
6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των απο−
τελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέρα
της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 3 Οκτωβρίου 2006
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 5 Οκτωβρίου 2006), να υποβάλουν προ−
σφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση
σταθμική τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δη−
μοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική
ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το
ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν
Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία που
προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής
ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφο−
ρές των προηγουμένων της παρούσας, δύο δημοπρασι−
ών ομολόγων. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του
ποσού θα κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους
Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 5 Οκτω−
βρίου 2006, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).
8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement)
θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου 2006, ημερομηνία έκδοσης
των εντόκων γραμματίων.
9) Για τα Έντοκα Γραμμάτια, που θα διατεθούν στους
Βασικούς Διαπραγματευτές μέσω της δημοπρασίας, δεν
θα δοθεί καμμία προμήθεια.
Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού
6 Οκτωβρίου 2006 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2006, η Τράπεζα της Ελλάδος,
οι Τράπεζες, τα 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 (της 3.10.2006), μπορούν
να διαθέτουν τους τίτλους, που κατέχουν στα φυσικά
πρόσωπα, σε απεριόριστα ποσά στην τιμή μεταπώλη−
σης, που θα έχουν καθορίσει οι ίδιοι.
Προϋποθέσεις για την παραπάνω διάθεση, 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 της έκδοσης 3.10.2006 για φυσικά πρόσωπα
(ISIN Β).
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Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή,
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα της έκδοσης 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 άϋλων τίτλων της Τρά−
πεζας της Ελλάδος για την μεταφορά των εντόκων
γραμματίων από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο Β
ISIN (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 Β μπορούν για την πώληση των τίτλων τους να
απευθύνονται στις Τράπεζες και τους λοιπούς εξου−
σιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους
τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το
ISIN Β στο αρχικό ISIN (δημοπρασίας). Εκεί οι τίτλοι θα
είναι διαπραγματεύσιμοι.
Για την 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 2006, καθώς και το οικονομικό έτος
2007, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις
δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 2/54710/0023Α
(4)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου 13, 26 και 52 εβδομάδων στις 6.10.2006
μέσω δημόσιας εγγραφής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εχοντας 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) «Μίσθωση ακινήτων
για την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».
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.λπ. 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 τύ−
πος εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε
ευρώ».
11. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».
12. Την υπ’ αριθμ. 2/70563/0023Α/27.12.2005 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».
13. Το από 29.9.2006 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφα−
σίζουμε:
Την έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη−
μοσίου, διάρκειας 13, 26, και 52 εβδομάδων, με ημερο−
μηνία έκδοσης την 6 Οκτωβρίου 2006 και ημερομηνία
λήξης την 5.1.2007 για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας
13 εβδομάδων, την 6.4.2007 για τα έντοκα γραμμάτια
διάρκειας 26 εβδομάδων και την 5.10.2007 για τα έντοκα
γραμμάτια διάρκειας 52 εβδομάδων.
Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη
την διάρκεια τους, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω. Ο
τόκος, ο οποίος προκαταβάλλεται, υπολογίζεται εσωτε−
ρικά με βάση έτος 360 ημερών και πραγματικό αριθμό
ημερών (ACT/360)
Το επιτόκιο των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε:
3,21% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδο−
μάδων
3,38% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδο−
μάδων και
3,53% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 εβδο−
μάδων
δηλαδή ίσο με το μέσο σταθμικό επιτόκιο, που προ−
έκυψε στη δημοπρασία των εντόκων στις 3 Οκτωβρί−
ου 2006, ίδιας ημερομηνίας έκδοσης, στις αντίστοιχες
διάρκειες.
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Κατά την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων παρακρα−
τείται επί των τόκων ο φόρος που αναλογεί και οποίος
ανέρχεται σε 10%.
Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άϋλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και αφού εκδοθεί ξεχωριστός κωδικός
αριθμός (ISIN Β) θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό,
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., με δη−
μόσια εγγραφή μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, των
Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των χρηματιστών
− μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιπών
φορέων, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος.
Η διάθεση των εντόκων γραμματίων θα γίνει με δη−
μόσια εγγραφή, η οποία θα αρχίσει την Δευτέρα 2
Οκτωβρίου 2006 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 4
Οκτωβρίου 2006.
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 με την παραπάνω διαδικασία τίτ−
λοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι
θα διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους. Το δικαίωμα της
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές 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
Β, 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 Β, μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων
τους να απευθύνονται στις Τράπεζες και λοιπούς εξου−
σιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους
τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το
ISIN Β στο αρχικό ISIN (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 απόφαση μας 2/89260/0023/
29.12.2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου»
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ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2006, καθώς και το οικονομικό έτος
2007, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις
δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
(5)
Eπιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση
στους Λαουταρη Κοσμά του Ιωάννη και της Ελέ−
νης κ.λπ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΥ Ζ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. ΠΤΠ. 1324/03/Γ/9.10.2006 Καταλογι−
στική Πράξη του Ζ΄ Τελωνείου Ελευθέρων Τελωνειακών
Συγκροτημάτων Πειραιά, επιβλήθηκαν για το αδίκημα
της λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων, κατά παράβαση
των άρθ. 89 παρ. 2, 97 παρ. 3, 4, 5, 99 παρ. 1, 2, 100 παρ.
2 και 103 του ν. 1165/1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικα»,
όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα, δυνά−
μει του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»
(άρθ. 118, 142 παρ. 2, 150 παρ. 1, εδάφ. α΄, 2, 3, άρθ. 152
παρ. 1 και 2, 155 παρ. 2, εδάφ. α΄ και ζ΄), μεταξύ άλλων
και στους:
1. ΛΑΟΥΤΑΡΗ Κοσμά του Ιωάννη και της Ελένης, κά−
τοχο του δ.α.τ. με γεν. αριθ. Π.044592/1990 και Α.Φ.Μ.
040403502, με τελευταίες γνωστές διευθύνσεις δια−
μονής του Πάτμου 7 ή και Κουντουριώτου 78, Νίκαια
Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής και
2. ΛΑΟΥΤΑΡΗ Γεώργιο του Ιωάννη και της Ελένης,
κάτοχο του δ.α.τ. με γεν. αριθ. Ρ.086153/1992 και Α.Φ.Μ.
042148021, με τελευταία γνωστή διεύθυνση διαμονής του
Γρηγ. Λαμπράκη 32, Νίκαια Αττικής και ήδη αγνώστου
διαμονής, τα κάτωθι ποσά:
α) Στο ΛΑΟΥΤΑΡΗ Κοσμά του Ιωάννη ποσόν
13.088.554,22 € (δέκα τρία εκατομμύρια ογδόντα οκτώ
χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι
δύο λεπτά) από πολλαπλά τέλη, αλληλέγγυα υποχρέ−
ωση αυτού για 24.209.257,85 € (είκοσι τέσσερα εκατομ−
μύρια διακόσιες εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά
ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) ως προς τα πολλαπλά
τέλη που επιβλήθηκαν στους συγκαταλογιζόμενούς του
και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέωση αυτού
για 7.459.562,48 € (επτά εκατομμύρια τετρακόσιες πε−
νήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ και
σαράντα οκτώ λεπτά) που αντιστοιχούν σε δασμοφο−
ρολογικές επιβαρύνσεις.
β) Στο ΛΑΟΥΤΑΡΗ Γεώργιο του Ιωάννη ποσόν
13.088.554,22 € (δέκα τρία εκατομμύρια ογδόντα οκτώ
χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι
δύο λεπτά) από πολλαπλά τέλη, αλληλέγγυα υποχρέ−
ωση αυτού για 24.209.257,85 € (είκοσι τέσσερα εκατομ−
μύρια διακόσιες εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά
ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) ως προς τα πολλαπλά
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τέλη που επιβλήθηκαν στους συγκαταλογιζόμενούς του
και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέωση αυτού
για 7.459.562,48 € (επτά εκατομμύρια τετρακόσιες πε−
νήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ και
σαράντα οκτώ λεπτά) που αντιστοιχούν σε δασμοφο−
ρολογικές επιβαρύνσεις.
Κερατσίνι, 9 Οκτωβρίου 2006
Ο Προϊστάμενος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΤΣΑΣ
F
Αριθμ. 100530/ΙΒ
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Εκπαιδευτικό
κ.λπ. προσωπικό των μαθητικών κατασκηνώσεων.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 1787/1939 (ΦΕΚ 231 τ.Α΄) «Περί
οργανώσεως και λειτουργίας μαθητικών συσσιτίων και
μαθητικών εξοχών».
2. Την υπ’ αριθμ. 128413/15.9.1966 (ΦΕΚ 631 τ.Β΄) από−
φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των μαθητικών
συσσιτίων και εξοχών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργίας των υπαλλήλων του
Δημοσίου ΝΠΔΔ κ.λπ.»
4. Το γεγονός ότι οι μαθητικές κατασκηνώσεις λει−
τουργούν επί 24ώρου βάσης κατά τις κατασκηνωτικές
περιόδους λειτουργίας τους κάθε καλοκαίρι καθώς Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τη σωστή διαβίωση
και ψυχαγωγία των κατασκηνωτών μαθητών.
5. Την υπ’ αριθμ. 4/2006 πράξη της Κεντρικής Επιτροπής
Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (ΚΕΜΚΦ) με
την οποία αποφασίστηκε η λειτουργία των μαθητικών
κατασκηνώσεων αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ σε όλη τη χώρα
και οι κατασκηνωτικές περίοδοι κατά το καλοκαίρι του
2006, στις οποίες θα φιλοξενηθούν μαθητές από τη
χώρα μας και την Κύπρο ηλικίας 6 εώς 12 ετών.
6. Το υπ’ αριθμ. 5/2006 απόσπασμα πρακτικού της
ΚΕΜΚΦ (με συνημμένη την κατάσταση κατανομής των
12.000 ωρών υπερωριακής απασχόλησης των αναφερο−
μένων υπαλλήλων) με την οποία αποφασίστηκε η κατα−
βολή ωρών υπερωριακής αποζημίωσης για κάθε περίοδο
λειτουργίας, των κατασκηνώσεων έτους 2006, 88 εκπαι−
δευτικών και διοικητικών Π/θμιας Εκπ/σης πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας που έχουν αρμοδιότητα σε
θέματα λειτουργίας των κατασκηνώσεων καθόσον είναι
υποχρεωμένοι να επισκέπτονται τις κατασκηνώσεις, να
παραμείνουν στα γραφεία τους τις απογευματινές ώρες
εργαζόμενοι υπερωριακά για την εύρυθμη λειτουργία
των κατασκηνώσεων και την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών και περιστατικών.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 89.520,00 € ευρώ για το έτος 2006 η
οποία θα αντιμετωπισθεί από τις γραμμένες πιστώσεις
στον ΚΑΕ 2344 του ΕΦ 19 − 210 του ΥΠΕΠΘ με την οποία
επιχορηγούνται οι τοπικές ΕΜΚΦ.
8. Το γεγονός ότι θα απαιτηθούν συνολικά 12.000 ώρες
υπερωριακής εργασίας και αντίστοιχα υπερωριακής
αποζημίωσης των αναφερομένων υπαλλήλων πέραν
τον υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους, αποφασί−
ζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
12.000 ωρών σε 88 Εκπαιδευτικούς και Διοικητικούς Π/
θμιας Εκπ/σης, που θα εργαστούν υπερωριακά πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους κατά το φετινό
καλοκαίρι για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
των μαθητικών κατασκηνώσεων του ΥΠΕΠΘ και κατανέ−
μουμε τις 12.000 ώρες υπερωριακής εργασίας για όλες
τις κατασκηνωτικές περιόδους σύμφωνα με την κατά−
σταση κατανομής και αποζημίωσης ως ακολούθως:
α) σε εβδομήντα ένα (71) εκπαιδευτικούς και διοικη−
τικούς Π/θμιας εκπ/σης μαθητικών κατασκηνώσεων με
50 ώρες στον καθένα για κάθε κατασκηνωτική περίοδο
σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
β) σε επτά (7) προϊσταμένους Δ/νσεων ή Γραφείων
Π/θμιας Εκπ/σης προέδρων Επιτροπών Μαθητικών Κα−
τασκηνώσεων και Φιλοξενίας (ΕΜΚΦ) με 50 ώρες στον
καθένα για κάθε κατασκηνωτική περίοδο.
γ) σε δέκα (10) γραμματείς των ΕΜΚΦ με 50 ώρες στον
καθένα για κάθε κατασκηνωτική περίοδο.
2. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης
εντός του 24ώρου για εργάσιμες ημέρες Κυριακές και
εξαιρέσιμες θα γίνει ως ακολούθως:
α) 32 ώρες για απογευματινή εργασία μέχρι 22ας
ώρας.
β) 6 ώρες για νυχτερινή εργασία από 22ας μέχρι 6ης
πρωινής ώρας.
γ) 6 ώρες για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων από
6ης πρωινής μέχρι 6ης πρωινής.
δ) 6 ώρες για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων από
22ας μέχρι 6ης πρωινής της επόμενης μέρας.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολο−
γισμό των οικείων ΕΜΚΦ οικονομικού έτους 2006 που
έχουν την ευθύνη λειτουργίας των κατασκηνώσεων.
3. Ο υπολογισμός της ωριαίας αποζημίωσης καθε−
νός θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα 2 της υπ’ αριθμ.
2/12412/0022/3.3.2006 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικο−
νομικών, ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης του μέσα
στο 24ωρο και το ΜΚ που κατέχει.
4. Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της
παρούσης στο ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Aριθμ. ΔΥ 58 Γ.Π. 84766
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Γ.Ν. −
Κ. Υ. Κυθήρων.

(7)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 25 του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού
Ν.Π.Δ.Δ» όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύ−
ει μέχρι σήμερα. (ΦΕΚ 204 Α΄).
β. Του ν.δ. 2592/1953 «Περί οργάνωσης της Ιατρικής
Αντίληψης» όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και
ισχύει μέχρι σήμερα. (ΦΕΚ 254 Α΄).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄)
2. Τα άρθρα 48 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/
τ.Β΄/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
5733/ΔΙ0Ε 179/9.2.2006 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 204 Β΄).
4. Την υπ’ αριθμ. Α3β/4778/1987 απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ
181/Β/1987) «Περί Αναμόρφωσης του Οργανισμού του
Γενικού Νοσοκομείου Κυθήρων».
5. Την υπ’ αριθμ. 5/23.3.2006 απόφαση του Δ.Σ. του
Γ.Ν. − Κ. Υ. Κυθήρων.
6. Το υπ’ αριθμ. 13632/12.7.2006 έγγραφο της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ.
Αττικής.
7. Τις συνθήκες λειτουργίας του Γ.Ν. − Κ. Υ. Κυθήρων.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του
Νοσοκομείου με την απόφαση αυτή, αποφασίζουμε:
1. Συνιστούμε πάγια προκαταβολή στο Γ.Ν. − Κ. Υ. Κυ−
θήρων.
2. Καθορίζουμε το ύψος της πάγιας προκαταβολής
του Γ.Ν. − Κ.Υ. Κυθήρων στα 3.000,00 ευρώ και ορίζουμε
τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0829, 0711 και 1413 του προϋ−
πολογισμού του, σε βάρος των οποίων θα ενεργούνται
πληρωμές δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 12 Οκτωβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

Α. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 311302/13468
(8)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της κοινής υπουργικής
απόφασης 321125/31.1.2005 «Τεχνικός Κανονισμός για
τον καθορισμό των ελάχιστων προς εξέταση χα−
ρακτηριστικών και των ελάχιστων προϋποθέσεων
για την διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλι−
ών γεωργικών ειδών σε συμμόρφωση προς την υπ’
αριθμ. 2003/90/ΕΚ οδηγία της Επιτροπής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 189/Β)» σε συμμόρφωση προς την
υπ’ αριθμ. 2005/91/ΕΚ οδηγία της Επιτροπής της 16ης
Δεκεμβρίου 2005 (L 331).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση
παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλι−
κού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164/Α).
β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α) όπως τροπο−
ποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις

20919

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού «ΕΥΡΑΤΟΜ»
(ΦΕΚ 70/Α) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 101/Α).
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
(ΦΕΚ 1533/Β).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται και συμπλη−
ρώνεται η κοινή υπουργική απόφαση 321125/31.1.2005
«Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελάχιστων
προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελάχιστων προ−
ϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων
ποικιλιών γεωργικών ειδών σε συμμόρφωση προς την
υπ’ αριθμ. 2003/90/ΕΚ οδηγία της Επιτροπής και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 189/Β)», σε συμμόρφωση προς την υπ’
αριθμ. 2005/91/ΕΚ οδηγία της Επιτροπής της 16ης Δεκεμ−
βρίου 2005 (L 331), «για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
2003/90/ΕΚ οδηγίας για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με
την εφαρμογή του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 2002/53/ΕΚ
οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα χα−
ρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέ−
ταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση
ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών».
Άρθρο 2
Τα παραρτήματα Ι και II της κοινής υπουργικής από−
φασης υπ’ αριθμ. 321125/31.1.2005 (ΦΕΚ 189/Β), αντικα−
θίστανται από τα παραρτήματα Ι και II της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 3
Για εξετάσεις που άρχισαν πριν την 1η Απριλίου 2006,
εφαρμόζεται το κείμενο της Κοινής Υπουργικής Από−
φασης υπ’ αριθμ. 321125/31.1.2005, που ίσχυε πριν την
τροποποίησή της από την παρούσα απόφαση.
Άρθρο 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κατωτέρου παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι και II τα
οποία έχουν ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος ειδών που συμμορφώνονται με τις κατευ−
θυντήριες γραμμές του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών
Ποικιλιών (ΚΓΦΠ).
Φυτικά Είδη
Πίσον το κτηνοτροφικό
Ελαιοκράμβη
Ηλίανθος
Βρώμη
Κριθάρι
Ρύζι
Σίκαλη
Τριτικάλε

Πρωτόκολλο ΚΓΦΠ
ΤΡ 7/1 της 6.11.2003
ΤΡ 36/1 της 25.3.2004
ΤΡ 81/1 της 31.10.2002
ΤΡ 20/1 της 6.11.2003
ΤΡ 19/2 της 6.Ι1.2003
ΤΡ 16/1 της 18.11.2004
ΤΡ 58/1 της 31.10.2002
ΤΡ 121/1 της 6.11.2003
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Σίτος
Σίτος σκληρός
Αραβόσιτος
Πατάτες

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΤΡ
ΤΡ
ΤΡ
ΤΡ

3/3 της 6.11.2003
120/2 της 6.11.2003
2/2 της 15.11.2001
23/1 της 27.3.2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος ειδών που συμμορφώνονται με τις κα−
τευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για την
Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ).
Φυτικά είδη
Κατευθυντήρια γραμμή ΔΕΠΝΦΠ
Κτηνοτροφικά τεύτλα
ΤG/150/3 της 4.11.1994
Άγρωστις του κυνός
ΤG/30/6 της 12.10.1990
Άγρωστις η λευκή
ΤG/30/6 της 12.10.1990
Άγρωστις η σπονδυλωτή
ΤG/30/6 της 12.10.1990
Άγρωστις η λεπτή
ΤG/30/6 της 12.10.1990
Βρώμος
ΤG/180/3 της 4.4.2001
Βρώμος της Αλάσκας
ΤG/180/3 της 4.4.2001
Δακτυλίς η συνεσπειρωμένη** ΤG/31/8 της 17.4.2002
Φεστούκα η καλαμοειδής**
ΤG/39/8 της 17.4.2002
Φεστούκα η κτηνοτροφική
ΤG/67/4 της 12.11.1980
Φεστούκα η λειμώνιος
ΤG/39/8 της 17.4.2002
Φεστούκα η ερυθρά
ΤG/67/4 της 12.11.1980
Λόλιον το ιταλικό
ΤG/4/7 της 12.10.1990
Λόλιον το πολυετές**
ΤG/4/7 της 12.10.1990
Λόλιον το υβρίδιο
ΤG/4/7 της 12.10.1990
Φλέως ο λειμώνιος
ΤG/34/6 της 7.11.1984
Πόα η λειμώνιος
ΤG/33/6 της 12.10.1990
Λούπινον το λευκόν
ΤG/66/4 της 31.3.2004
Λούπινον το στενόφυλλον
ΤG/66/4 της 31.3.2004
Λούπινον το κίτρινο
ΤG/66/4 της 31.3.2004
Μηδική η ήμερος**
ΤG/6/5 της 6.4.2005
Τριφύλλιον το λειμώνιον
ΤG/5/7 της 4.4.2001
Τριφύλλιον το έρπον
ΤG/38/7 της 9.4.2003
Κύαμος ο κοινός
ΤG/8/6 της 17.4.2002
Βίκος ο κοινός
ΤG/32/6 της 21.10.1988
Κράμβη
ΤG/89/6 της 4.4.2001
Ελαιοφόρο ραπάνι
ΤG/178/3 της 4.4.2001
Αραχΐς η υπόγειος
ΤG/93/3 της 13.11.1985
Ελαιοφόρο γογγύλι
ΤG/185/3 της 17.4.2002
Κενταύριο το άγριο
ΤG/134/3 της 12.10.1990
Βαμβάκι
ΤG/88/6 της 4.4.2001
Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο) ΤG/57/6 της 23.10.1995
Παπαρούνα
ΤG/166/3 της 24.3.1999
Σινάπι άσπρο
ΤG/179/3 της 4.4.2001
Σόγια
ΤG/80/6 της 1.4.1998
Σόργο
ΤG/122/3 της 6.10.1989
** Εφαρμόζονται όρια ομοιομορφίας της εθνικής νο−
μοθεσίας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την 1η
Απριλίου 2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 4377/9.10.2006
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Παροχή άδειας για τη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαί−
ων που διαχειρίζεται η εταιρεία EFG ΑΕΔΑΚ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(ΑΠΟΦΑΣΗ 554/9.10.2006)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3283/2004 «Ανώνυ−
μες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανι−
σμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία
κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/210/2.11.2004).
2. Την υπ’ αριθμ. 14/379/18.4.2006 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής
«Με εντολή ΔΣ» στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο Γενικό
Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β 7674/
31.5.2006).
3. Την από 22.9.2006 επιστολή της εταιρείας EFG ΑΕ−
ΔΑΚ, το απόσπασμα πρακτικών της από 7.9.2006 συ−
νεδρίασης του διοικητικού της συμβουλίου και το από
20.9.2006 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των παρακά−
τω αμοιβαίων κεφαλαίων.
4. Την από 26 Σεπτεμβρίου 2006 εισήγηση της Διεύ−
θυνσης Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της
Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει:
Παρέχει άδεια για τη συγχώνευση των αμοιβαίων κε−
φαλαίων «EUROBANK ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟ−
ΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «EUROBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» δι’ απορροφήσε−
ως του δεύτερου από το πρώτο, σύμφωνα με το σχέδιο
σύμβασης συγχώνευσης που υπέβαλε η διαχειρίστρια
εταιρεία EFG ΑΕΔΑΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΜΕΑΣ
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