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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

28 Ιανουαρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κηδεία με δημόσια δαπάνη ..........................................................
Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009
«Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της αποφ.
ΑΧΣ αριθ. 514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων −
Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι
Δοκιμών», (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), καθώς και της
απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 «Προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003
«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την
Οδηγία 98/70/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά
την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», (ΦΕΚ 1149/
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Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελλη−
νικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, στις
22/01/2010 μέσω δημόσιας εγγραφής...........................
Απόφαση καθορισμού επιτοκίου Εντόκων Γραμματί−
ων Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων,
με ημερομηνία δημοπρασίας 19/01/2010. ...................
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελλη−
νικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, στις
22/01/2010 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε
φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανο−
νισμού ......................................................................................................
Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
67859/Β1/5−7−2006 «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών
Τμημάτων» (Β’ 874)........................................................................
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στους προ−
ϊσταμένους Διευθύνσεων ή στους αναπληρωτές
τους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων ................................................................

Αριθμ. 3669
1

(1)
Κηδεία με δημόσια δαπάνη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

2
3
4

5
6

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 409/1976
«Περί καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων να
κηδευθώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α/11.8.1976) όπως
τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 1 παρ. 23 του
Ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού
Συμβουλίου σε άλλα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 251
Α/18.10.2002)
2. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό,
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Υπουργός Μιχαήλ
Παπακωνσταντίνου, αποφασίζουμε:
α. Να τελεσθεί η κηδεία του με δημόσια δαπάνη.
β. Να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που
προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

7

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.116611/66980/
3−9−2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερι−
κών.............................................................................................................. 8
Διόρθωση απόφασης υπ’ αριθμ. Φ.109921/42794/17−06−
2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ..... 9

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Μ. − Ε. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TOY ΠΟΛΙΤΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 460/2009
(2)
Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 514/2004
«Καύσιμα αυτοκινήτων − Πετρέλαιο κίνησης – Απαι−
τήσεις και μέθοδοι Δοκιμών», (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006),
καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004 «Προ−
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ.
291/2003 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσί−
ας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον
αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντί−
ζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», (ΦΕΚ 1149/
Β/17.8.2005)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθ. οικ. 909/9−9−2009 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο
6 του άρθρου 11 του ν.2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11−10−1995).
3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).
4) Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και
229/Α/1989).
5) Το Π.Δ. 39/2001 «καθιέρωση μίας διαδικασίας πλη−
ροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρε−
σίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση
προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ».
6) Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 Απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).
7) Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−2009.
8) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Φ.Ε.Κ. 213/Α/7−10−2009).
9) Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α/5−11−2009).
10) Την υπ’ αριθ. οικ. 52167/2009 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» (Φ.Ε.Κ. 2514/Β/22−12−2009).
11) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005

(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 460/2009 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρία της 14/9/2009 και η οποία έχει ως εξής:
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ
92/2009 «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της αποφ.
ΑΧΣ αριθ. 514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων − Πετρέλαιο
κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών», (ΦΕΚ 1490/
Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004
«Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ.
291/2003 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
την Οδηγία 98/70/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα
των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει», (ΦΕΚ 1149/Β/17.8.2005)», ως εξής:
Η απόφαση ΑΧΣ αριθ. 514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων
− Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών»,
(ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006) τροποποιείται ως ακολούθως:
− Όπου αναφέρεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ590:2004
αντικαθίσταται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ590:2009.
− Στον Πίνακα 1: Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών,
η μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών
οξέων ορίζεται 7% ν/ν.
Επίσης στην απόφαση ΑΧΣ αριθ. 513/2004 «Προσαρμο−
γή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003
«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδη−
γία 98/70/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει», (ΦΕΚ 1149/Β/17.8.2005)» όπου αναφέρεται το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ590:2004 αντικαθίσταται από το πρό−
τυπο ΕΛΟΤ ΕΝ590:2009.
Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Η Γραμματέας
Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ
Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ
Τα μέλη: Β. Κασελούρη − Ρηγοπούλου, Δ. Δανιήλ, Ν.
Νομικός, Δ. Αντωνόπουλος, Ι. Αγγελοπούλου, Χ. Παπα−
χρήστου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΩΑΝ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ö
Αριθμ. 2/2884/0023Α
(3)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, στις 22/01/2010
μέσω δημόσιας εγγραφής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/90
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανεί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το
εξωτερικό 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.2579/98), 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) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207/
Α/27−9−2000).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν.2362/1995
(ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού».
7. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.98 «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 αριθμ.2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)»
9. Τις διατάξεις του ν.δ.3745/57 «Περί εκδόσεως εντό−
κων γραμματίων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
με το άρθρο 4 του ν. 1266/82.
10. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος εντό−
κων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ».
11. Την αρ. 2/95173/0023/Α/31−12−2009 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουρ−
γίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».
12. Την αρ. 2/95170/0023/Α/31−12−2009 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Δι−
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγ−
ματευτές αγοράς έτους 2010».
13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)
14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).
15. Το με αρ. πρωτ. 58/15−01−10 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.,
αποφασίζουμε:
Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων,
με ημερομηνία έκδοσης την 22η Ιανουαρίου 2010 και
ημερομηνία λήξης την 23η Απριλίου 2010.
Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσης τους με επιτόκιο σταθερό για όλη την
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: 1,67%
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για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, δη−
λαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων
της 19ης Ιανουαρίου 2010.
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 άυλης 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 Β). 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 τη
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010 και θα ολοκληρωθεί την
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010.
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 διάθεσης 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 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 επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του
ISIN Β 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 Β 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».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
για το οικονομικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου
χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ö
Αριθμ. 2/2896/0023Α
(4)
Απόφαση καθορισμού επιτοκίου Εντόκων Γραμματίων
Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, με
ημερομηνία δημοπρασίας 19/01/2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ΝΔ. 3745/57
«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173Α/
9−9−1957).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν. 1266/1982
«Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής
και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων».
(ΦΕΚ 81Α/2−7−1982).
3. Την αριθμ. 2/2882/0023Α/19−01−2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομά−
δων, στις 22/01/2010 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης
σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονι−
σμού».
4. Τα αποτελέσματα της από 19/01/2010 δημοπρασίας
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας
13 εβδομάδων.
5. Το Π.Δ. 185/2009 « Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7−10−2009).
6. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009), απο−
φασίζουμε:
1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ.3745/57 και ν. 2166/82, που θα
εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 19 Ιανουαρίου 2010
για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων σε
1,67%.
2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυψε
κατά τη δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 19/01/2010.
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
το οικονομικά έτος 2010, η οποία έχει προβλεφθεί και
θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δη−
μοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ö
Αριθμ. 2/2882/0023Α
(5)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, στις 22/01/2010
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/90
«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.2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανεί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το
εξωτερικό 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.2579/98), 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) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (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. 2628/6.7.98 «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 αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».
9. Τις διατάξεις του ν.δ.3745/57 «Περί εκδόσεως εντό−
κων γραμματίων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
με το άρθρο 4 του ν.1266/82.
10. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος εντό−
κων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ».
11. Την αρ. 2/95173/0023/Α/31−12−2009 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουρ−
γίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».
12. Την αρ. 2/95170/0023/Α/31−12−2009 κοινή απόφαση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Δι−
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγ−
ματευτές αγοράς έτους 2010».
13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)
14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).
15. Το με αρ. πρωτ. 58/15−01−10 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία
της δημοπρασίας στις 19 Ιανουαρίου 2010, 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 22η Ιανουαρίου 2010
και ημερομηνία λήξης την 23η Απριλίου 2010.
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 δισεκατομ−
μύριο διακόσια εκατομμύρια Ευρώ (€ 1.200.000.000,00).
4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει την ημερομηνία
λήξεως και 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 φο−
ρολόγηση βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει
κατά την έκδοση των τίτλων (10%). 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 θα γίνει βάσει του Κανονισμού
Λειτουργίας Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2010, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
Οι ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι
του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, 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 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 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.
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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 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 θα υπερβαίνει το 30% του
δημοπρατούμενου ποσού κατά κατηγορία. Η κατανομή
στους ενδιαφερόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμε−
τοχή τους στις μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη
ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται στην τιμή
της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δη−
μοπρασία (cut off price).
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
19 Ιανουαρίου 2010 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 19 Ιανουαρίου 2010 και
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον Οργα−
νισμό 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 21ης Ιανουαρίου 2010), να υποβάλουν προ−
σφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στην τιμή
της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δη−
μοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι συνο−
λικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% του δημο−
πρατούμενου 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 συμ−
μετοχής ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές
προσφορές των προηγουμένων της παρούσας, τριών
δημοπρασιών. 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 21ης Ιανου−
αρίου 2010, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).
8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement)
θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2010, 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
22ης Ιανουαρίου 2010 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010, 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
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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 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 22 Ια−
νουαρίου 2010 για φυσικά πρόσωπα (GR0026084880).
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 φορείς
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμμα−
τίων από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) (GR0000075755)
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 επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του
ISIN B μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να
απευθύνονται στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτη−
μένους 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 τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
για το οικονομικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου
χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ö
Αριθμ. 6035/Β1
(6)
Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
67859/Β1/5−7−2006 «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών
Τμημάτων» (Β΄ 874).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 3282/2004

(Α’ 208), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 16 του ν. 3443/2006 (Α’ 41).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α’
98).
3. Τις αποφάσεις των Προσωρινών Γενικών Συνελεύ−
σεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημο−
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση υπ’ αριθμ.
4/1/13−5−2009, του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του
ιδίου πανεπιστημίου (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 1/24−6−2009)
και του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 3/
30−6−2009).
4. Την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώ−
τατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ’
αριθμ. 16/12−1−2010).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2009−
2010 ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης είναι αντίστοιχο με τα Τμήμα−
τα:
αα) Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
ββ) Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης,
γγ) Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
δδ) Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης
και
εε) Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
β) Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι αντίστοιχο με τα
Τμήματα:
αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οι−
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
ββ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα−
νεπιστημίου Πειραιώς,
γγ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών,
δδ) Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πα−
τρών και
εε) Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου.
γ) Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι μη αντίστοιχο.
2. Στην υπ’ αριθμ. 67859/Β1/5−7−2006 υπουργική από−
φαση «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Φ.Ε.Κ.
Β’ 874), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει, επιφέρονται
οι ακόλουθες συμπληρώσεις:
α) Στα τμήματα της ομάδας του εδαφίου κ’ του άρ−
θρου 2 προστίθεται το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
β) Στα τμήματα της ομάδας του εδαφίου κγ’ του άρ−
θρου 2 προστίθεται το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
γ) Στα μη αντίστοιχα τμήματα προστίθεται το Τμή−
μα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου, ως περίπτωση υπ’ αριθμ. μζ’ του
άρθρου 3.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Ιανουαρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ö
Αριθμ. ΔΔΟ/Φ.101.22/618
(7)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στους προϊστα−
μένους Διευθύνσεων ή στους αναπληρωτές τους της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) και ιδίως των άρθρων 54
και 90 αυτού
β) Του άρθρου 81 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α’) «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
γ) Το άρθρο 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά−
ξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
δ) Του Π.Δ. 1/1986 (ΦΕΚ 1/Α) «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Υπουργείου Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
ε) Το Π.Δ. 195/1986 (ΦΕΚ 78/Α΄) «Οργάνωση, διάρθρωση
και λειτουργία της Διεύθυνσης ΠΣΕΑ του Υπουργείου
Αιγαίου».
στ) Του Π.Δ. 110/2001 (ΦΕΚ 101/Α’) «Οργανισμός του
Υπουργείου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ζ) Του άρθρου 2 του Π.Δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/Α’) «Συγ−
χώνευση Υπουργείων»
η) Του Π.Δ 215/2007 (ΦΕΚ 241/Α’) «Σύσταση Γενικών
Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής».
θ) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ι) Της με αριθμό 8555/27−11−90 (ΦΕΚ 741/Β’) κοινή από−
φαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και
Αιγαίου «Πράξεις και έγγραφα του Υπουργείου Αιγαίου,
που εξαιρούνται από τους περιορισμούς της διάταξης
του άρθρου 81 παρ. 1 του Ν. 1892/90».
ια) Της με αριθμό Οικ. 69139/7766/21−12−2009 (ΦΕΚ
2514/Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων)».
ιβ) Της με αριθμό ΔΔΟ/Φ. 101.22/6733/3−7−2008 (ΦΕΚ
1378/Β’) απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής περί
Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
του Υπουργείου ΕΝΑΝΠ.
ιγ) Της με αριθμό ΔΟΑ/οικ. 26601/10−10−2007 εγκύκλιο
της Δ/νσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Εσωτερικών «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές
πράξεις και στα διοικητικά όργανα».
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικο−
νομικά έτη.
3. Την ανάγκη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τον
Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς
τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. α) Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων, με εξαί−
ρεση εκείνων του άρθρου 25 του Ν. 1558/1985, όπως
εκάστοτε ισχύει:
i. τις αρμοδιότητες του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΔΔΟ/Φ.101.22/2205/8−3−1999 (ΦΕΚ 209/Β΄/11−3−1999) από−
φασης του Υπουργού τότε Αιγαίου, με εξαίρεση τις
αρμοδιότητες των παραγράφων 10, 13, 24, 25, 26, 27 από
το ποσό των 60.001 ευρώ και άνω, 28 από το ποσό των
60.001 ευρώ και άνω, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 41 από το
ποσό των 60.001 ευρώ και άνω, 42 από το ποσό των
60.001 και άνω, οι οποίες ασκούνται από τον αρμόδιο
Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
ii. τις αρμοδιότητες της παρ. 1. α) της με αρίθμ. πρωτ.
ΔΔΟ/Φ.101.22/5816/30−4−2001 (ΦΕΚ 554/Β΄/15−5−2001) από−
φασης του Υπουργού τότε Αιγαίου.
β) Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα
και από τον αρμόδιο Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
γ) Αν δεν υπάρχει ο Γενικός Γραμματέας ή κωλύεται
ή απουσιάζει, οι αρμοδιότητες του ασκούνται από τον
αρμόδιο Υφυπουργό.
2. α) Οι αρμοδιότητες των παραγράφων 27, 28, 41 και
42 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΟ/Φ.101.22/2205/
8−3−1999 (209/Β΄/11−3−1999) απόφασης του Υπουργού τότε
Αιγαίου μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ ασκούνται
από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή τους ανα−
πληρωτές τους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων.
β) Κατά τα λοιπά, οι αρμοδιότητες των Προϊ−
σταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων παραμένουν ως
έχουν.
3. Από της δημοσιεύσεως της παρούσης επαναφέρο−
νται σε ισχύ, με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, οι διατάξεις
του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΟ/Φ.101.22/2205/
8−3−1999 (ΦΕΚ 209/Β/11−3−1999) απόφασης του Υπουρ−
γού τότε Αιγαίου και της παραγράφου 1 α) της με
αρίθμ. πρωτ. ΔΔΟ/Φ.101.22/5816/30−4−2001 (ΦΕΚ 554/Β΄/
15−5−2001) ομοίας και καταργείται κάθε προηγούμενη
σχετική απόφαση.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 20 Ιανουαρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
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(8)
Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. Φ.116611/66980/3−9−2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ.1936/8.9.2009 (τ.Β) ως προς το επώνυμο του
εν θέματι από το λανθασμένο «ΜΑΡΤΙΝΕΣ» στο ορθό
«ΜΑΡΤΙΝΕΖ».

(9)
Διορθώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.109921/42794/
17−06−2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1267/26−06−2009 (τ. Β’) από το
λανθασμένο «ΤΖΟΡΟΥ ΓΑΡΟΥΦΩ ον. συζ. ΚΩΣΤΑΣ γεν.
1947» στο ορθό «ΤΖΩΡΟΥ ΓΑΡΟΥΦΩ ον. συζ. ΚΩΣΤΑΣ
γεν. 1948».

Ο Τμηματάρχης

Ο Τμηματάρχης

Ι. ΚΡΟΚΙΔΑΣ

Ι. ΚΡΟΚΙΔΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02000672801100008*

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

