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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/55868/0022 (1)
Καθορισμός αμοιβής οριοδεικτών και ανώτατου αριθ−

μού επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας 
μετακινήσεων υπαλλήλων του Οργανισμού Ελληνι−
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ., κατά 
το έτος 2012.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α) Της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 

160 Α΄), «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγρο−
τικής δραστηριότητας», που προστέθηκε με την παρ. 4 
του άρθρου 39 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α΄), «Διαχείριση 

και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων 
και λοιπές διατάξεις». 

β) Της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3877/2011, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 39 παρ. 1 του Ν.4061/2012.

γ) Του Ν.1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α΄), «Οργάνωση και λει−
τουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), «Κάλυψη 
δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός Επικράτειας 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄), «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του Π.Δ. 
90/2012 (ΦΕΚ 144 Α΄), «Διορισμός Υπουργού και Υφυ−
πουργών».

στ) Την αριθμ. Υ48 (ΦΕΚ 2105 Β΄/9.7.2012) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄).

2. Τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του 
ΕΛ.Γ.Α., που εγκρίθηκε με την αριθμ. 157501/27−7−2011 
(ΦΕΚ 1669 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 
ισχύει.

3. Τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του 
ΕΛ.Γ.Α., που εγκρίθηκε με την αριθμ. 157502/27−7−2011 
(ΦΕΚ 1668 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 
ισχύει.

4. Την αριθμ. 89/30−5−2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

5. Την αριθμ. 6410/31−5−2012 βεβαίωση της αρμόδιας 
οικονομικής υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. για την έγκριση δέ−
σμευσης της σχετικής πίστωσης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 3.250.000,00 ευρώ 
περίπου για το έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από τους 
Κ.Λ. 60.04, 64.00.001, 61.01.041 και 61.01.002, του προϋπο−
λογισμού του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2012, αποφασίζουμε:
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Ι. Καθορίζεται η αμοιβή οριοδεικτών (ιδιωτών) και ο 
ανώτατος αριθμός επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών 
εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλλήλων του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ., 
κατά το έτος 2012, ως εξής: 

1. Στους ιδιώτες απασχολούμενους στην υπόδειξη 
αγροτεμαχίων κατά τη διενέργεια πραγματογνω−
μοσυνών καταβάλλεται αμοιβή ίση με το ημερομί−
σθιο ανειδίκευτου εργάτη και με ανώτατο όριο τα 
τριάντα (30,00) ευρώ ανά ημέρα, σε περίπτωση που 
απασχολούνται περισσότερες ώρες από το πλήρες 
ωράριο.

2. Καθορίζουμε τον ανώτατο αριθμό επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των τακτικών 
υπαλλήλων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ. με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για εκτέλεση υπηρε−
σίας, ως εξής:

α) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ1 
Γεωπόνων μέχρι 150 ημέρες.

β) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ2 
Κτηνιάτρων μέχρι 150 ημέρες.

γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου ΤΕ3 
Τεχνολόγων Γεωπονίας μέχρι 60 ημέρες.

δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ6 
Οδηγών μέχρι 60 ημέρες. 

ε) Υπάλληλοι ανεξαρτήτου κατηγορίας και κλάδου, 
που δεν κατονομάζονται ρητά στην απόφαση αυτή, 
μέχρι 30 ημέρες.

Στα ανωτέρω τιθέμενα όρια περιλαμβάνονται και οι 
ημέρες μετακίνησης των προαναφερθέντων υπαλλή−
λων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1−1−2012 μέχρι 
και τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

3. Για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και τους υπηρετού−
ντες με πρακτική άσκηση στον ΕΛ.Γ.Α., που προσλαμ−
βάνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και διατίθενται στον ίδιο Οργανισμό, ανάλογα 
με την ειδικότητά τους, ισχύουν τα ανωτέρω αντίστοιχα 
κατά κατηγορία και κλάδο όρια αριθμού ημερών εκτός 
έδρας.

4. Το ανώτατο όριο αριθμού επιτρεπόμενων κατ΄ 
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των γεωτεχνικών 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο δημόσιο ή στον ευρύ−
τερο δημόσιο τομέα και διατίθενται στον ΕΛ.Γ.Α., μετά 
από σχετική έγκριση των υπηρεσιών τους, καθορίζεται 
μέχρι 70 ημέρες και μέχρι 6 ημέρες κατά μήνα. Στο 
όριο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των επιτρε−
πόμενων κατ΄ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας που 
έχει καθορισθεί για τις ανάγκες της υπηρεσίας που 
υπηρετούν.

ΙΙ. Η αριθμ. 2/43819/0022/13−7−2011 (ΦΕΚ 1610 Β΄) από−
φασή μας καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Αυγούστου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

    Αριθμ. 2/63042/0023Α (2)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 31/08/2012.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128 Α΄/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).

4. 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 (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του Ν. 2579/98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16 Α΄/99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/95 
«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 τροποποιήθη−
κε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010).

8. Την 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 785 Β΄/16.3.2012).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/1998), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α΄/2011).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).

12. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−07−2012 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμμα−
τέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 2183/Β΄/2012). 

13. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και τη 
συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημερο−
μηνία 29−3−2007 της έκδοσης του τιμαριΟμοποιημένου 
ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επανέκδοση του 
συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 
με ημερομηνία 1−4−2008. 

14. Την αριθμ. 2/31229/0023/9−4−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Υλοποίηση της τροποποίησης 
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και αποδοχής προσφορών ανταλλαγής σειρών τίτλων εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από την Ελληνική Δημοκρατία 
και επανέκδοση νέων τίτλων ομολόγων και νέων τίτλων ΑΕΠ» (ΦΕΚ 1065 Β΄/2012), αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS0292467775, λήξης 
25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για το μήνα Αύγουστο 
2012 όπως παρακάτω:

Ημ/νία 
Αναπροσαρμογής

ISIN Ονομαστική Αξία Δείκτης Αναφοράς Λόγος Δεικτών 
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο 
Κεφάλαιο

31/08/12 XS0292467775 1.000.000.000,00 115,29290 1,12572 1.125.720.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/08/2012 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Ανα−
φοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,41742, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθε−
ωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 

Με εντολή Αναπλ. Υπουργού 
Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 F

   Αριθμ. 2/63044/0023Α (3)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 31/08/2012.

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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 178 Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128 Α΄/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).

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

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του Ν. 2579/98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16 Α΄/99) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/95 
«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 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/
Α΄/17.8.2010).

8. Την αριθμ. 2/22899/0023/Α΄/16−3−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, έκ−
δοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δα−
νείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/16.3.2012).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2628/1998 «Σύσταση 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/1998), όπως τροποποι−
ήθηκε με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/7−10−2009).

11 Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

12. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−07−2012 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμμα−
τέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 2183 Β΄/2012). 

13. Την αριθμ. 2/16773/0023/Α΄/20.03.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003 κοινο−
πρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, 
σε άϋλη μορφή, λήξης 25.07.2025». 

14. Την αριθμ. 2/14949/0023Α΄/21−2−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου.

15. Την αριθμ. 2/13615/0023/Α΄/13−3−2006 (ΦΕΚ 387/
Β΄/30.03.2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Οικο−
νομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της 
ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομο−
λόγων, λήξης 25.07.2025, έτος βάσης 2005=100», απο−
φασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0128005627, 
λήξης 25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90%, λόγω της 
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Κατανα−
λωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και 
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για το 
μήνα Αύγουστο 2012 όπως παρακάτω:
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Ημ/νία 
Αναπροσαρμογής

ISIN Ονομαστική Αξία Δείκτης Αναφοράς Λόγος Δεικτών 
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο 
Κεφάλαιο

31/08/12 GR0128005627 48.000.000,00 115,29290 1,21574 58.355.520,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/08/2012 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε−
ρομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο 94,83337, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 

Με εντολή Αναπλ. Υπουργού 
Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤANTINOΥ
 F

   Αριθμ. 2/63043/0023Α (4)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης  25/7/2030 στις 31/08/2012

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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 178/Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128 Α΄/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).

4. 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 (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του Ν. 2579/98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 Ι ΚΙ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16 Α΄/99) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Ι ΑΙ 2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/95 
«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 τροποποιή−
θηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010).

8. Την 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).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/7−10−2009).

11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

12. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−07−2012 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμμα−
τέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 2183 Β΄/2012).

13. Την αριθμ. 2/22468/0023/Α΄/12−04−2007 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιη−
μένου Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία έκδοσης 
16/4/2007.

14. Τις αριθμ. 2/14328/0023/Α΄/20−2−2012 και 2/14949/ 
0023/Α΄/21−2−2012 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 
για την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0338003552 και 
BIN GR0133005182, λήξης 25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 
2,30%, λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του 
καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσης 
τους, για το μήνα Αύγουστο 2012 όπως παρακάτω:

Ημ/νία 
Αναπροσαρμογής

ISIN Ονομαστική Αξία Δείκτης Αναφοράς Λόγος Δεικτών 
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο 
Κεφάλαιο

31/08/12 GR0338003553 10.000.000,00 115,29290 1,12616 11.261.600,00

31/08/12 GR0133005182 75.000.000,00 115,29290 1,12616 84.462.000,00

85.000.000,00 95.723.600,00
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Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς 
της 31/08/2012 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο−
ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,37677, για 
δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω−
ρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο έτος βάσης 2005 = 100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 

Με εντολή Αναπλ. Υπουργού 
Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 F

   Αριθμ. 8753/89373 (5)
Ανάθεση στον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗ−

ΜΗΤΡΑ» της διενέργειας εργαστηριακών αναλύσε−
ων σε συμβατικούς σπόρους σποράς για την πα−
ρουσία προσμίξεων με γενετικά τροποποιημένους 
σπόρους.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 9 του άρθρου 31 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση 

θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκα−
τασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 135), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

β) Των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). 

δ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

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

3. Το π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 144).

4. Την αριθμ. Υ44/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μά−
ξιμο» (ΦΕΚ Β΄ 2094/6.7.2012).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταΐκουρα» (Β΄ 2105).

6. Την από 28/3/2012 εισήγηση της Γενικής Διεύθυν−
σης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Την αριθμ. 6956/27196/7−3−2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία 

εγκρίνεται η δέσμευση της πίστωσης ύψους είκοσι τεσ−
σάρων χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (24.600,00 €) για την 
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού εξόδων «ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗ−
ΝΟΤΡΟΦΙΑΣ− Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ− 02−» 
Ειδικός Φορέας 100 Κ.Α.Ε. 0439 του οικονομικού έτους 
2012 για την «ανάγκη κάλυψης εξόδων για λοιπές αμοι−
βές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, 
εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση προσμίξε−
ων γενετικά τροποποιημένων σπόρων σε συμβατικούς 
σπόρους σποράς».

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξό−
δων του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ύψους εί−
κοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (24.600,00 €), 
για το οικονομικό έτος 2012, η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. 0439/Ειδικός Φορέας 100, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάθεση διενέργειας εργαστηριακών αναλύσεων

1. Ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαί−
ου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ−
ΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 
188763/10.10.2011 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2284/13.10.2011), η 
διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων σε δείγματα 
συμβατικών σπόρων σποράς για την παρουσία προ−
σμίξεων με γενετικά τροποποιημένους σπόρους. Οι 
εργαστηριακές αναλύσεις του προηγούμενου εδαφίου 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 
332657/16.2.2001 απόφασης των Υπουργών Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας 
«Τεχνικός κανονισμός πιστοποίησης και ελέγχου κατά 
την εμπορία σπόρων προς σπορά συμβατικών ποικιλι−
ών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών για την παρουσία 
προσμίξεων από γενετικά τροποποιημένους σπόρους» 
(ΦΕΚ Β΄ 176/21.2.2001). 

2. Για την ανάθεση συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Οργανισμού της παρ. 1.

3. Η αποζημίωση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανι−
σμού−ΔΗΜΗΤΡΑ για τη διενέργεια των ανωτέρω εργα−
στηριακών αναλύσεων, ορίζεται στο ποσό των είκο−
σι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (24.600,00 €), 
η οποία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του 
Ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α΄ 164) και της παρ. 2 του άρθρου 12 
του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του 
Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας – Α΄ Παράρτημα 
Σποροπαραγωγής – 02, για το οικονομικό έτος 2012 
(Κ.Α.Ε. 0439/Ειδικός Φορέας 100). 

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η 
αριθμ. 148442/9.9.2011 απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση 
στο ΕΘΙΑΓΕ της διενέργειας εργαστηριακών αναλύσεων 
σε συμβατικούς σπόρους σποράς για την παρουσία 
προσμίξεων με γενετικά τροποποιημένους σπόρους» 
(ΦΕΚ Β΄ 2286/13.10.2011), καταργείται.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

   F
   Αριθμ.     απόφ. 552/03 (6)
Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθε−

σμων δηλώσεων και την κατάθεση αιτήσεων διόρ−
θωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές των 
μελετών ΚΤ−08 και ΚΤ−09 (άρθρα 2 παρ. 8 εδ. στ και 
6 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 όπως ισχύει).

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(Ο.Κ.Χ.Ε.)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 παρ. 8 εδ. στ) του ν.2308/1995, όπως 

ισχύει, σύμφωνα με το οποίο:
«Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της οποίας το πε−
ριεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την 
ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η 
ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή 
εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματο−
γραφείται. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία αυτή μπορεί 
να παρατείνεται.»

2. Το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 2308/95, όπως ισχύει, σύμ−
φωνα με το οποίο: «Η ημερομηνία, μετά την οποία δεν 
επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου 
σφάλματος, ορίζεται με την απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. που 
εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2.»,

3. Το άρθρο 13α παρ.4 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το οποίο:

«Όπου στο Ν. 2308/1995 προβλέπεται αρμοδιότητα 
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδος για την έκδοση αποφάσεων, αυτές εκδίδονται 
ύστερα από πρόταση της ανώνυμης εταιρείας «Κτημα−
τολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία».

4. Την υπ’ αριθμ. 500/4/14.03.2012 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και η 543/03/10.04.2012 απόφαση 
του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 1390/Β/27.04.2012), σύμφωνα 
με τις οποίες ως ημερομηνία μέχρι την οποία είναι 
επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αι−
τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τους ΟΤΑ 
Ανοίξεως, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, 
Νέας Πεντέλης, Παλλήνης, Πεντέλης του Νομού Αττικής 
της μελέτης ΚΤ−08 καθορίστηκε η 4/09/2012.

5. Την υπ’ αριθμ. 494/2/24.01.2012 απόφαση του Δ.Σ. της 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και την 538/03/9.02.2012 απόφαση 
του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 502/Β/29.02.2012), σύμφωνα 
με τις οποίες ως ημερομηνία μέχρι την οποία είναι 
επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αι−
τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τους ΟΤΑ 
Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, 
Ραφήνας, Ανθούσης, Ροδοπόλεως−Μπάλας, Σταμάτας 
και Πικερμίου του Νομού Αττικής της μελέτης ΚΤ−09 
καθορίστηκε η 15/09/2012.

6. Τις υπ’ αριθμ. 4480/14.12.2011 (ΦΕΚ 532/Δ/22−12−11), 
4481/14.12.2011 (ΦΕΚ 533/Δ/22−12−11) και 514/15.2.2012 (ΦΕΚ 
88/Δ/24−2−1) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες κυρώθηκε 
μερικώς ο δασικός χάρτης, για τη δημοτική κοινότητα 
Πεντέλης Δήμου Πεντέλης Ν. Αττικής, τη δημοτική κοι−
νότητα Νέας Πεντέλης Δήμου Πεντέλης Ν. Αττικής και 
τη δημοτική κοινότητα Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνα 
Ν. Αττικής αντιστοίχως. Επί πλέον τις υποβληθείσες 
από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής δηλώσεις του Ν. 2308/95 για τις δασικές 
και χορτολιβαδικές εκτάσεις των προαναφερθέντων 
ΟΤΑ οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον μερικώς 
κυρωθέντα δασικό χάρτη και συγκεκριμένα: α) την με 
αρ. 1778/25.5.2012 για τον ΟΤΑ Νέας Πεντέλης, β) την με 
αριθμ. 1779/25.5.2012 για τον ΟΤΑ Πεντέλης και γ) την με 
αριθμ. 1772/25.5.2012 για τον ΟΤΑ Μαραθώνος.

7. Τις υποβληθείσες από τον Γενικό Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής δηλώσεις α) οι με αριθμ. 
2668/26.7.2012 και 2909/26.7.2012 για τον ΟΤΑ Εκάλης, 
β) η με αριθμ. 1771/26.7.2012 για τον ΟΤΑ Δροσιάς, γ) η 
με αριθμ. 1769/25.5.2012 για τον ΟΤΑ Κηφισιάς, δ) οι 
με αριθμ. 2771/26.7.2012 και 2908/26.7.2012 για τον ΟΤΑ 
Νέας Ερυθραίας, ε) η με αριθμ. 2662/13.7.2012 για τον 
ΟΤΑ Παλλήνης, στ) η με αριθμ. 2660/13.7.2012 για τον 
ΟΤΑ Ραφήνας, ζ) η με αριθμ. 358/18.7.2012 για τον ΟΤΑ 
Πικερμίου.

8. Την υπ’ αριθμ. 519/03/23−08−2012 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία η εταιρεία 
προτείνει προς τον Ο.Κ.Χ.Ε. την παράταση των προθεσμι−
ών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την 
κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, 
για τις περιοχές των μελετών ΚΤ−08 και ΚΤ−09 (άρθρα 2 
παρ. 8 εδ. στ και 6 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 όπως ισχύει).

9. Την εισήγηση της Προϊσταμένης του ΟΚΧΕ, απο−
φασίζει:

Εγκρίνει:
Την παράταση της προθεσμίας μέχρι την οποία θα 

επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στις 
υπό κτηματογράφηση περιοχές των μελετών ΚΤ−08 
και ΚΤ−09, καθώς επίσης και της προθεσμίας μετά την 
παρέλευση της οποίας δεν θα επιτρέπεται η κατάθε−
ση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 8 εδ. στ και 6 παρ. 5 του 
Ν. 2308/1995, όπως ισχύει αντίστοιχα, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΤΑ Προθεσμία υποβολής εκπροθέ−
σμων δηλώσεων και αιτήσεων δι−
όρθωσης προδήλου σφάλματος

ΚΤ−08 Αττικής Ανοίξεως, Δροσιάς, Εκάλης, Κη−
φισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας 
Πεντέλης, Παλλήνης, Πεντέλης

31.12.2012

ΚΤ−09 Αττικής Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, 
Μαραθώνος, Νέας Μάκρης 

Ροφήνας, Ανθούσης, Ροδοπό−
λεως−Μπάλας Σταμάτας και 

Πικερμίου

31.12.2012

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2012

Ο Πρόεδρος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ  



39912 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

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

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

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

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

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

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