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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/38168/0023Α (1)
  ́Εκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 13 εβδομάδων στις 19/04/2013 μέσω δημο−
πρασίας και διάθεση σε φυσικά πρόσωπα 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 12 του ν. 2238/1994 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151 
Α΄/1994), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως 
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του 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 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 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδό−
χου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).

13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β΄/2001).
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14. Την 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 αριθμ. 2/92959/0023Α΄/28−12−2012 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2013» (ΦΕΚ 3562 Β΄/2012).

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

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

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

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

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

21. Το με αριθμ. πρωτ. 653/12−04−2013 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων 
γραμματίων στις 16/04/2013 και της διάθεσης τους στο 
αποταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα−
σία της δημοπρασίας στις 16 Απριλίου 2013, μέσω της 
οποίας θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε 
άυλη μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα 
μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δημοπρασίας, 

είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 19η Απριλίου 2013 
και ημερομηνία λήξης την 19η Ιουλίου 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 ένα δισεκα−
τομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000.000,00) 
ευρώ.

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

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

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

Οι τίτλοι και η 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 των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, 
την Τρίτη 16 Απριλίου 2013, 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 
16 Απριλίου 2013 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 16 Απριλίου 2013 
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 δι−
καίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και μέχρι τη 
12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 18ης Απριλίου 2013, 
να υποβάλουν προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την από−
κτηση στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται 
δεκτή στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων 
μέχρι συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% 
του δημοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η 
συνολική ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερ−
βαίνει το ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε 
κάθε έναν Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την 
αναλογία που προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσο−
στό συμμετοχής ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγω−
νιστικές προσφορές των προηγουμένων της παρούσας, 
τριών δημοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού 
του ποσού θα κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμε−
νους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
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μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 18ης Απρι−
λίου 2013, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 19 Απριλίου 2013, 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 

19ης Απριλίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και 
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την 
Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, η Τράπεζα της Ελλάδος, 
οι Τράπεζες, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς 
οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους έντοκα γραμμάτια 
από την παραπάνω δημοπρασία, μπορούν να διαθέτουν 
τους τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε 
απεριόριστα ποσά, σε τιμή που θα καθορίσουν οι ίδιοι.

Προϋπόθεση για την παραπάνω διάθεση είναι, οι επεν−
δυτές να είναι φυσικά πρόσωπα − κάτοικοι της Ε.Ε., να 
διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και 
να έχουν μερίδα επενδυτή στο Σύστημα Αυλών Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την πα−
ραπάνω διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα και θα ισχύει 
το ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 19ης 
Απριλίου 2013 για φυσικά πρόσωπα (GR0026153602).

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 (GR0000107103) (δημοπρασίας) 
στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την 
συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης 
ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επεν−
δυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων των ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους 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. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας 2/89260/0023/
29−12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β΄/2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2013, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

F
   Αριθμ. 2/39028/0023Α (2)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 
13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 16/04/2013.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α΄/1957).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί 

οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων». (ΦΕΚ 
81 Α΄/1982).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του N. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990).

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

5. Την αριθμ. 2/38168/0023Α΄/16−04−2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομά−
δων στις 19/04/2013 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε 
φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού».

6. Τα αποτελέσματα της από 16/04/2013 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
13 εβδομάδων.

7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009) και το Π.Δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

8. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄/2012).

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

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

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Δ. 3745/1957 και Ν. 1266/1982, που 
θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 16 Απριλίου 2013 
για διάρκεια 13 εβδομάδων (ή τριών μηνών) σε 4,05 %.

2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυψε 
κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 16/04/2013.

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

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
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το οικονομικό έτος 2013, η οποία έχει προβλεφθεί και 
θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δη−
μοσίου Χρέους.

Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

F
    Αριθμ. 25693 (3)
Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της 

«Κτηματολόγιο Α.Ε.» για μελέτες προσαρμογής κτη−
ματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιο−
ρισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 45 του 

ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσε−
ων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσι−
ών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), που προστέθηκε με το 
άρθρο 5 παρ. 6 περ. δ΄ του ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις 
στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανά−
θεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 162).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19Α του ν. 2664/1998 
«Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», (Α΄ 275), 
όπως αυτό προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 24 του 
ν. 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και 
διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.λπ.» (Α΄ 144).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ46/6−7−2012 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101).

5. Την υπ’ αριθμ. 561/08/28−12−2012 απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.Κ.Χ.Ε. «Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών Με−
λετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων 
λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμα−
χίων» (Β΄ 135).

6. Την υπ’ αριθμ. 542/7/7−3−2013 απόφαση του Δ.Σ. της 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνεται ο παρακάτω Κανονισμός Προεκτιμώμε−
νων Αμοιβών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για 
μελέτες προσαρμογής κτηματολογικών διαγραμμάτων 
λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων 
των γεωτεμαχίων:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ−

ΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο − Γενικές παραδοχές

1. Οι αμοιβές του παρόντος Κανονισμού αποτελούν 

την υποχρεωτική για την «Κτηματολόγιο Α.Ε.» βάση για 
τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των με−
λετών προσαρμογής κτηματολογικών διαγραμμάτων 
λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων 
των γεωτεμαχίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
19 Α του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144).

2. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορι−
σμός ενιαίας τιμής για τις μονάδες φυσικού αντικειμένου 
των μελετών προσαρμογής κτηματολογικών διαγραμ−
μάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των 
ορίων των γεωτεμαχίων. Για τον υπολογισμό της ενιαίας 
τιμής ελήφθησαν υπόψη η ανάλυση των εργασιών οι 
οποίες απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
των μελετών προσαρμογής κτηματολογικών διαγραμ−
μάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων 
γεωτεμαχίων, καθώς και οι ειδικότητες και η εμπειρία 
του προσωπικού που απαιτείται, για την εκτέλεση των 
εργασιών αυτών. Η τιμή αυτή εφαρμόζεται ενιαία ανά 
γεωτεμάχιο της περιοχής μελέτης.

Άρθρο 2
Εργασίες μελετών προσαρμογής κτηματολογικών 

διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης 
και των ορίων των γεωτεμαχίων

1. Οι προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών προσαρμο−
γής κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσ−
διορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων, 
προϋποθέτουν την εκτέλεση του συνόλου των ακόλου−
θων εργασιών:

α) εργασίες που απαιτούνται για την κατάρτιση των 
τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων 
επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεω−
τεμαχίων και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 19 Α 
του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), όπως προστέθηκε με το άρθρο 
24 παρ. 2 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144).

β) στελέχωση, λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέ−
τησης και παροχή των προβλεπόμενων στις ως άνω 
εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών.

2. Η εκπόνηση των ως άνω εργασιών θα είναι σύμ−
φωνη με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές των μελετών 
προσαρμογής κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω 
επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων 
και με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

3. Για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται 
στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ως μονάδα 
φυσικού αντικειμένου το γεωτεμάχιο.

Καθορίζεται τιμή μονάδος η οποία ορίζεται σε: «€ 42,51 
ανά γεωτεμάχιο»

Η τιμή αυτή ισχύει για κάθε γεωτεμάχιο που βρίσκεται 
εντός της περιοχής επαναπροσδιορισμού, η οποία έχει 
κηρυχθεί με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 19 Α του ν. 2664/1998.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει και στην περίπτωση αλ−
λαγών μικρής κλίμακας ή τεχνικού και λεπτομερειακού 
χαρακτήρα που επιφέρονται από την «Κτηματολόγιο 
Α.Ε.» στις διατάξεις του τεύχους των εγκεκριμένων τε−
χνικών προδιαγραφών μελετών προσαρμογής κτηματο−
λογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της 
θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων.
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2. Ο παρών Κανονισμός αναθεωρείται ετησίως σύμ−
φωνα με τα ακόλουθα:

Οι τιμές του παρόντος κανονισμού αναπροσαρμόζο−
νται κάθε έτος, με βάση τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών 
καταναλωτή του προηγούμενου έτους, ως ακολούθως.

Α = (σα) * Σ(Φ) [€]
όπου:
Α = οι αναπροσαρμοσμένες τιμές του παρόντος κα−

νονισμού, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη μέχρι και το 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, τα δε τυχόν υπόλοιπα ψηφία 
δεν λαμβάνονται υπόψη.

(σα) = ο συντελεστής αναθεώρησης (σα) που ορίζεται 
για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη 
τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου 
έτους προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλω−
τή του Δεκεμβρίου του έτους 2012. Ο (σα) λαμβάνεται 
μέχρι και το τρίτο δεκαδικό ψηφίο, τα δε τυχόν υπό−
λοιπα ψηφία δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σ(Φ) = οι τιμές του παρόντος κανονισμού
Για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται έως και τις 20 

Μαρτίου κάθε έτους ισχύει ο συντελεστής αναθεώρησης 
του προηγουμένου έτους.

Ειδικότερα για προκηρύξεις που εγκρίνονται έως και τις 
20 Μαρτίου του 2014 ο συντελεστής αναθεώρησης (σα)=1.

Β. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για μελέτες προ−
σαρμογής κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επα−
ναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων που 
προκηρύσσει η «Κτηματολόγιο Α.Ε.» από τη δημοσίευση 
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
εφεξής.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 

F
Αριθμ. 25649 (4)
   Έγκριση κανονισμού αμοιβών για μελέτες «Παραγωγή 

Ψηφιακών Ορθοεικόνων για τη Χώρα .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 2, 7 του άρθρου 

4 και 10 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 42), όπως η τελευταία διάταξη προστέθηκε με το 
άρθρο 5 παρ. 6 περ. δ΄ του ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις 
στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανά−
θεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 162).

2. 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/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ46/6−7−2012 απόφαση Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύ−
ρου Καλαφάτη (Β΄ 2101).

4. Την υπ’ αριθμ. 541/02/30−3−2012 απόφαση του Δ.Σ. 
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) «Έγκριση Αναθεώρησης του Τεύχους 
των Τεχνικών Προδιαγραφών για την μελέτη “Υπηρε−
σίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και 
Αεροφωτογραφιών (LSΟ25)”» (Β΄ 1647).

5. Την υπ’ αριθμ. 462/18−05−2011 απόφαση του Δ.Σ. της 
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».

6. Την υπ' αριθμ. 541/02/30.03.2012 απόφαση του Δ.Σ. 
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.).

7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται ο κάτωθι Κανονισμός Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών για μελέτες «Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοεικό−
νων για τη Χώρα».

Άρθρο 1
Αντικείμενο − Γενικές παραδοχές

1. Οι αμοιβές του παρόντος Κανονισμού αποτελούν 
για την «Κτηματολόγιο Α.Ε.» και τον «Οργανισμό Κτημα−
τολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας» (Ο.Κ.Χ.Ε.) την 
υποχρεωτική βάση για τον υπολογισμό των προεκτιμώ−
μενων αμοιβών για μελέτες «Παραγωγή Ψηφιακών Ορ−
θοεικόνων για τη Χώρα», σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο και τις σχετικές εγκεκριμένες προδιαγραφές 
της υπ’ αριθμ. 541/02/30−3−2012 απόφασης του Δ.Σ. του 
Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 1647/11−05−2012).

2. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορι−
σμός της ενιαίας τιμής για τις μονάδες φυσικού αντι−
κειμένου που αφορούν μελέτες «Παραγωγή Ψηφιακών 
Ορθοεικόνων για τη Χώρα»

3. Για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής ελήφθησαν 
υπόψη οι εργασίες που απαιτούνται, το απαιτούμενο επι−
στημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό, τα παραδοτέα 
προϊόντα με βάση την πλήρη συμμόρφωση τους με τα 
οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές για μελέτες «Πα−
ραγωγή Ψηφιακών Ορθοεικόνων για τη Χώρα» όπως αυτές 
έχουν εγκριθεί με την απόφαση της παραπάνω παρ. 1.

Άρθρο 2 
Τιμή Μονάδος για μελέτες «Παραγωγής Ψηφιακών 

Ορθοεικόνων για τη Χώρα»

Για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για με−
λέτες «Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοεικόνων για τη Χώρα» 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
του Έργου, η τιμή ορίζεται σε 41,45€ ανά επιμετρούμενο 
τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Άρθρο 3 
Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς 
που προκηρύσσονται από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και 
τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.).
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Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 

F

   Αριθμ. οικ. Δ30/12151/366 (5)
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μονάδες 

Κοινωνικής Φροντίδας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου. 1 του Ν. 4025/2011(ΦΕΚ 

228/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 

81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο άρθρο 
του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο 5 του 
Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με την 
παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 και το άρθρο 45 
του Ν. 3918/11 (ΦΕΚ 31 Α΄) και της παρ. 7 του άρθρου 56 
του Ν. 4075/12 (ΦΕΚ 89 Α΄ ) και της παρ. 20Α του άρθρου 
ενάτου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄)

3. Τις διατάξεις του άρθρο 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 
41/Α΄/12)

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/21−6−2012 τ. 
Α΄) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/5−7−2012 τ. 
Α΄) Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κλπ (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) και του 
Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά−
κτες» (ΦΕΚ 194/Α΄/2010).

7. 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 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες (Α΄ 194)

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/78/1191/20−9−2012 
εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρ−
θρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί έγκρισης για την 
κίνηση διαδικασιών πρόσληψης, σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν (274) θέσεις επικουρικό προσωπικό συνολι−
κά, στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.

10. Η αριθμ. οικ. 14362/20 (ΦΕΚ 2166/19−8−2012/τ.Β΄) από−
φαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής, Ασφάλισης και Πρόνοιας, Νικόλαο 
Παναγιωτόπουλο.

11. Την αριθ.Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105)

12 Την με αριθμ. πρωτ. οικ. Δ30/26298/528/28−11−2012 
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας για κατανομή 107 ατόμων στις Μονά−
δες Κοινωνικής Φροντίδας και την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ30/ 
29438/626/28−12−2012 ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, έγκρισης πρόσληψης επικου−
ρικού προσωπικού σε ΜΚΦ.

13. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. Δ30/1913/90/23−1−2013 από−
φαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας για κατανομή 11 ατόμων στις Μονάδες 
Κοινωνικής Φροντίδας.

14. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. Δ30/7156/235/13−3−2013 
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας για κατανομή 11 ατόμων στις Μονά−
δες Κοινωνικής Φροντίδας.

15. Τις λειτουργικές ανάγκες των Μονάδων Κοινωνικής 
Φροντίδας.

16. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται (Κέ−
ντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με 
Αναπηρία Σερρών 11.000,00€ περίπου, ΘΧΠ Τρικάλων 
74.102,00 € περίπου, Κέντρο Προστασίας του Παιδιού 
Καβάλας 42.500,00 € περίπου, ΘΧΠ Λεχαινών 20.000,00€ 
περίπου) θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογι−
σμού των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3329/2005 (άρθρο 10 παρ.8), Ν. 3527/2007 και 
Ν. 3868/2010 (άρθρο 5 παρ. 3).

17. Τις με αριθμ.: 1) 157/27−2−2013 Κέντρο Αποθεραπεί−
ας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών 
2) 845/9−4−2013 ΘΧΠ Τρικάλων 3) Φ.3/222/27−2−2013 Κέ−
ντρο Προστασίας του Παιδιού Καβάλας,4)319/13−2−2013 
ΘΧΠ Λεχαινών, βεβαιώσεις των Οικονομικών Υπηρεσιών 
των ανωτέρω φορέων για τη δέσμευση των οικονομικών 
πιστώσεων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη 11 ατόμων ακόμη επικου−
ρικού προσωπικού από τις 274 εγκεκριμένες θέσεις 
(σχετ. 8, 11 και 12 )με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και 
χρονική διάρκεια, στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, 
ως ακολούθως:

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 1 6 ΜΗΝΕΣ

ΘΧΠ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

1
1
2

12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
12 ΜΗΝΕΣ
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ−ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2
1
1

8 ΜΗΝΕΣ
8 ΜΗΝΕΣ
8 ΜΗΝΕΣ

ΘΧΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

1
1

8 ΜΗΝΕΣ
8 ΜΗΝΕΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02010970205130008*

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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