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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 3316 (1)
Υπεισέλευση της εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτι−

κής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» στα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις 
του Δημοσίου με συμβούλους αποκρατικοποίησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίη−

ση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α΄ 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του 
Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμεί−
ου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και συ−
μπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του 
Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» 
(ΦΕΚ Α΄ 152) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του 
Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομο−
θεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και 
τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του 
Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» 
(ΦΕΚ Α΄ 152), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του 
Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν στην 
εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι−
κής Στρατηγικής» (ΦΕΚ Α΄ 14).

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ6Α1006639ΕΞ2012/ 
12.01.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 19).

5. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 144) Διορισμός 
Υπουργού και Υφυπουργών.

6. Τις υπ’ αριθμ. 195/27.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2501) και 200/ 
25.01.2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖ3Η−9Ω1) αποφάσεις της Διυπουρ−
γικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποι−
ήσεων.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Η εταιρεία ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ−
ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (Ταμείο) υπεισέρχεται αυ−
τοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα υφιστά−
μενα και μελλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του 
Δημοσίου, που απορρέουν από τις ακόλουθες συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν συνομολογηθεί 
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σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 200/25.01.2012 απόφασης 
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο−
κρατικοποιήσεων αναφορικά με την αξιοποίηση των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του εναπομείναντος 
κοιτάσματος φυσικού αερίου στην περιοχή εκμετάλ−
λευσης «Νότια Καβάλα», καθώς και των δικαιωμάτων 
του Δημοσίου επί του υπόγειου φυσικού χώρου για τη 
μετατροπή του ανωτέρω κοιτάσματος σε χώρο αποθή−
κευσης φυσικού αερίου. Όπου στις εν λόγω συμβάσεις 
αναφέρεται το Δημόσιο νοείται εφεξής το Ταμείο, οι 
δε υπηρεσίες που προβλέπονται σε κάθε μία σύμβαση 
παρέχονται εφεξής σε αυτό.

1.1. Την από 11.07.2012 σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
νομικού σύμβουλου επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρω−
παϊκού δικαίου μεταξύ του Δημοσίου και της δικηγορι−
κής εταιρείας «DLA PIPER UK LLP».

1.2. Την από 11.07.2012 σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
τεχνικού συμβούλου μεταξύ του Δημοσίου και της τε−
χνικής εταιρίας «POYRY MANAGEMENT CONSULTING 
GmbH» 

2. Εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας, το σύνολο του σχετικού αρχείου (ηλεκτρο−
νικό αρχείο, αλληλογραφία, έγγραφα κ.λπ.), που αφορά 
στη σύναψη και εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων 
παραδίδεται με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής 
από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών στο ΤΑΙΠΕΔ.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

    F 
 Αριθμ. 2/63821/0023Α (2)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 07.09.2012 
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 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄/1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του 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 γένει, 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 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄/1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του Ν. 3130/2003 «Μίσθωση ακινήτων 
για την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.» (ΦΕΚ 76 
Α΄/2003).

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 Ευρώ» (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 τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α΄/1982).

11. Την υπ’ 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 Διαχείρι−
σης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).

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

14. Την υπ’ αριθμ. 2/91001/0023/Α/29.12.2010 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241 
Β΄/2010).

15. Την υπ’ αριθμ. 2/98017/0023/Α/29.12.2011 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2012» (ΦΕΚ 3052 Β΄/2011).

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).
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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 υπ’ αριθμ. 2039/31.08.2012 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 4.09.2012 και της διάθεσης τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία 
της δημοπρασίας στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, 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 26 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 7η Σεπτεμβρίου 2012 
και ημερομηνία λήξης την 8η Μαρτίου 2013.

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 οκτακόσια εβδο−
μήντα πέντε εκατομμύρια Ευρώ (€ 875.000.000,00).

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 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 μεταβίβαση 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 4 Σεπτεμβρίου 2012, 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) 
ενώ το μέγιστο δεν θα υπερβαίνει το ύψος του δημο−
πρατούμενου ποσού.

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

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των εντόκων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
επενδυτής.

4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής 
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των 
τίτλων που θα κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη 

δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση τα 
χίλια Ευρώ (€ 1.000).

5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να 
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. 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 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 
4 Σεπτεμβρίου 2012 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 4 Σε−
πτεμβρίου 2012 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 6ης Σεπτεμβρίου 2012), 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 συ−
νολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% 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 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 ανταγωνιστι−
κών προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερό−
μενους μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 
6ης Σεπτεμβρίου 2012, από την Τράπεζα της Ελλάδος 
(ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου 2012, ημερομηνία έκδοσης 
των εντόκων γραμματίων (Τ+3).

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 

7ης Σεπτεμβρίου 2012 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι 
και πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και 
την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012, η Τράπεζα της 
Ελλάδος, οι Τράπεζες, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί 
φορείς οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους έντοκα 
γραμμάτια από την παραπάνω δημοπρασία, μπορούν 
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να διαθέτουν τους τίτλους που κατέχουν στα φυσικά 
πρόσωπα, σε απεριόριστα ποσά, σε τιμή που θα καθο−
ρίσουν 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 7 Σε−
πτεμβρίου 2012 για φυσικά πρόσωπα (GR0026135427).

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 άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμμα−
τίων από το αρχικό ISIN (GR0002099621) (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 επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του 
ISIN Β 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 Β 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 τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του 
δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2012

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

    F 
 Αριθμ. 2/65025/0023Α (3)
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης σχετικά με τη 

διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 
Ν. 3723/08 στην FBB − Πρώτη Επιχειρηματική Τρά−
πεζα Α.Ε.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του Ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16Α΄) «Ρύθμιση θε−

μάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου κλπ.».

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) 
και του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141 Α΄/2010).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/16.3.2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, έκ−
δοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δα−
νείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785Β΄/16.3.2012).

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α΄/7.10.2009).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 11 του Ν. 3723/ 
2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρη−
ματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250Α΄/9.12.2008).

8. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ΙΡ/08/1742/19.11.2008 για την εφαρμογή των κανόνων 
περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν 
για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο 
της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 
(2008/C 270/02).

9. Το άρθρο 39 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3.5.2010), 
για την «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά και άλλες διατάξεις».

10. Την υπ’ αριθμ. Ν. 690/2009 25.1.2010 έγκριση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος 
ενίσχυσης της ρευστότητας.

11. Την υπ’ αριθμ. 57863/Β.2535/29.12.2011 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Παράταση του προ−
γράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφα−
λαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 
3041 /Β΄/30.12.2011).

12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9.07.2012 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄/2012).

13. Την υπ’ αριθμ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Ενίσχυ−
ση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώ−
πιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης». (ΦΕΚ 2471 Β΄/2008).

14. Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

15. Το υπ’ αριθμ. 2139/02.12.2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας 
της οικονομίας.
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16. Το υπ’ αριθμ. 2/416/Β.972/9.5.2012 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. 94/27.4.2012 έγγραφο 
της Τράπεζας Ελλάδος.

17. Το υπ’ αριθμ. 2/35364/Β.1771/6.8.2012 έγγραφο της 
Γενικής Δ/νσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υπο−
θέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο μας 
διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. 312/30.7.2012 έγγραφο της 
Τράπεζας Ελλάδος, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 
της υπ’ αριθμ. 2/29859/0023Α/09.05.2012 απόφασή μας 
σχετικά με τη διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού 
Δημοσίου Ν. 3723/08 στην FBB − Πρώτη Επιχειρηματική 
Τράπεζα Α.Ε., ως εξής:

«Για το δανεισμό των ειδικών τίτλων καταβάλλεται 
από το πιστωτικό ίδρυμα προμήθεια, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 2 της με αρ. πρωτ. 54201/Β΄ 
2884/26−11−2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
& Οικονομικών και το αρ. 312/30−07−2012 έγγραφο της 
Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε 121 μονάδες βάσης (1,21%), επί της ονομαστικής αξίας 
των τίτλων ετησίως (Act/act)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας υπ’ αριθμ. 2/ 
29859/0023Α/09−05−2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2012 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

    F 
 Aριθμ. 173850/2462 (4)
Ειδικές Ρυθμίσεις θήρας για την Νήσο Χίο για την κυνη−

γετική περίοδο 2012−2013, λόγω φυσικής καταστρο−
φής (πυρκαγιάς). 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» 

(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), του 
Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 
58 και 59) και της 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) 
κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι−
σης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16.12.1996 
(ΦΕΚ 1188/Β΄/31.12.1996), 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/
Β΄/4.2.1998), 87578/703/6.3.2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23.4.2007) 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 
1495/Β΄/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23.2.2012 (ΦΕΚ 415/Β΄/2012 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών − Οικο−
νομικών − Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής− 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 57, παρ.4 του 2637/1998.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, 
ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δα−
σικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 
303/Α΄/24.12.2003).

4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρη−
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 
της Ευρώπης», όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 
32/Α΄/13.3.1983).

5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία 
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτό−
πων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α΄/ 
29.11.1974).

6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανί−
δα», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α΄/ 
26.5.1999).

7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρη−
ση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα 
σχετικές τροποποιήσεις της.

8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».

9. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 
2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ.

10. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/2002) «για την προ−
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Π.Δ. 
189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»

13. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

14. Την Ν.Δ. 23111/18.6.2010 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 855/Β΄/18.6.2010) Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού 
Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».

15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 “Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ 
141/Α΄/2012).

16. Την υπ’ αριθμ. Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού “Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη” (ΦΕΚ 2101/Β΄).

17. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/31.7.2012 (Φ.Ε.Κ.2225/Β΄/ 
31.07.2012) απόφασή μας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυ−
νηγετική περίοδο 2012−2013».

18. Την υπ’ αριθμ. 38332/2322/27.8.2012 απόφαση της 
Γεν. Γραμ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

19. Την υπ’ αριθμ. 38240/2319/27.8.2012 εισήγηση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Διεύθυνσης Δασών 
Χίου, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 173803/2135/31.7.2012 
(Φ.Ε.Κ. 2225/Β΄/31.07.2012) απόφασή μας «Ρυθμίσεις θήρας 
για την κυνηγετική περίοδο 2012−2013», για τη Νήσο 
Χίο, λόγω της πρόσφατης μεγάλης πυρκαγιάς που κα−
τάστρεψε τη χλωρίδα της περιοχής με αποτέλεσμα 
σοβαρές επιπτώσεις στην άγρια πανίδα του Νησιού.
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2. Ρυθμίζουμε το κυνήγι στη Νήσο Χίο ως προς τα 
θηρεύσιμα είδη, τη χρονική περίοδο και τις μέρες κυ−
νηγίου τους, καθώς και το μέγιστο αριθμό θηραμάτων 

κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός 
στην ημερήσια έξοδό του, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 173803/2135/31.7.2012 
(Φ.Ε.Κ. 2225/Β΄/31.07.2012) απόφασή μας «Ρυθμίσεις θήρας 
για την κυνηγετική περίοδο 2012−2013».

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

    F
 (5)
 Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», οριστικοποίηση του 
κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από 
την επένδυση αυτή.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΠ/217007/3366/ΠΟ9/5/ 164/Ε/
Ν.3299/04/10.09.2012 του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης 
και Αγροτικής Οικονομίας Δυτικής Ελλάδας, ολοκλη−
ρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, και πιστοποιήθηκε 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 
που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας 
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που ανα−
φέρεται στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ στο Δήμο Αμφιλοχίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 370.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 199.800,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 54% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
370.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
170.200,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 46% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 370.000,00 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 
που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίσθηκε η 
17.07.2012.

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβο−
λή του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 80.339,00 
ευρώ.

− Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, 
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 ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 2153 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2147/9.9.2011 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί μεταβίβασης αρμο−
διοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περι−
φέρειας Θεσσαλίας και παροχής εξουσιοδότησης 
«Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Διευθυντή, στους 
Προϊσταμένους Τμημάτων και σε άλλα στελέχη της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Γης.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Π.Δ. 
63/2005.

4. Το υπ’ αριθμ. 265/04.02.2011 έγγραφο του Περιφε−
ρειάρχη Θεσσαλίας για την παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «με εντολή Περιφερειάρχη» στους Διευθυ−
ντές και Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της 
Περιφέρειας.

5. Την υπ’ αριθμ. 2147/9.9.2011 απόφαση του Περιφερει−
άρχη Θεσσαλίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και παροχής εξουσιοδότησης «Με Εντολή Περιφερειάρ−
χη» στον Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Τμημάτων 
και σε άλλα στελέχη της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης.

6. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και την 
επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης από 
εμένα προσωπικά ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων.

7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για 
ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, κα−
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της 
αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Γης.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4061/22.3.2012 «Διαχείριση και 
προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 66), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2147/9.9.2011 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί μεταβίβασης αρμο−
διοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας και παροχής εξουσιοδότησης «Με Εντολή 
Περιφερειάρχη» στον Διευθυντή, στους Προϊσταμένους 

Τμημάτων και σε άλλα στελέχη της Διεύθυνσης Πολι−
τικής Γης (ΦΕΚ 2219/Β΄/4.10.2011) και συγκεκριμένα την 
παράγραφο Ι σημεία 1, 2, 3 και 7 και την παράγραφο II 
σημείο Α1 αυτής, ως εξής:

Ι. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Γης να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη» 
τα κατωτέρω έγγραφα και αποφάσεις αρμοδιότητας 
της υπηρεσίας:

1. Τους τίτλους κυριότητας αναδασμού αγροκτημάτων 
και τους τίτλους κυριότητας που εκδίδονται βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4061/2012.

2. Την ακύρωση και διόρθωση τίτλων κυριότητας ανα−
δασμού αγροκτημάτων, καθώς και τη διόρθωση των 
κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και απο−
φάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων βάσει των διατά−
ξεων του άρθρου 12 του Ν. 4061/2012.

3. Τις αποφάσεις περί σημείωσης μεταβολής κτημα−
τολογικών στοιχείων.

7. Διαγράφεται το εν λόγω σημείο.
ΙΙ. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους Τμημάτων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Γης να υπογράφουν «με Εντολή 
Περιφερειάρχη» τα κατωτέρω έγγραφα και αποφάσεις 
της υπηρεσίας:

Α) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εποικισμού − Ανα−
δασμού

1. Τις προσκλήσεις για συνεδριάσεις των Επιτροπών 
Αναδασμού, των Επιτροπών Διόρθωσης κτηματολογι−
κών στοιχείων του άρθρου 22 του Ν. 674/1977 και των 
Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2147/9.9.2011 από−
φαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περι−
φέρειας Θεσσαλίας και παροχής εξουσιοδότησης «Με 
Εντολή Περιφερειάρχη» στον Διευθυντή, στους Προϊστα−
μένους Τμημάτων και σε άλλα στελέχη της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Γης (ΦΕΚ 2219/Β΄/4.10.2011).

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02024711109120008*

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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