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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/49315/0023Α (1)

Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με
ημερομηνία δημοπρασίας 1.7.2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 3745/1957 

«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 1266/1982 
«Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής 
και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξε−
ων».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/49317/0023Α/1.7.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απόφαση έκδο−
σης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 13, 
26 και 52 εβδομάδων στις 4.7.2008 μέσω Δημοπρασίας 
και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία 
διακανονισμού».

4. Τα αποτελέσματα της από 1.7.2008 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκει−
ας 13, 26 και 52 εβδομάδων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

6. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/57 και ν. 2166/82, που 
θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 1 Ιουλίου 2008 ως 
εξής:

α) για τα έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας ή 13 
εβδομάδων σε 4,76%

β) για τα έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας ή 26 
εβδομάδων σε 4,95% και

γ) για τα έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας ή 52 
εβδομάδων σε 5,25%.

2. Τα παραπάνω επιτόκια είναι εκείνα που προέκυψαν 
κατά τη δημοπρασία της 1ης Ιουλίου 2008 για έντοκα 
γραμμάτια διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομάδων, αντί−
στοιχα.

3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό 
διάστημα από την πιο πάνω ημερομηνία (1.7.2008) μέ−
χρι 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 οικο−
νομικών ετών 2008 και 2009, η οποία έχει προβλεφθεί 
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του 
Δημοσίου Χρέους.
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Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
      Αριθμ. 2/49319/0023Α (2)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−

κού Δημοσίου 13, 26 και 52 εβδομάδων στις 4.7.2008 
μέσω δημόσιας εγγραφής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν 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 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003). 

5. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν.2362/1995 
(ΦΕΚ 247Α/27.11.1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού». 

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

9. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων», όπως τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982.

10. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύ−
πος εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε 
ευρώ».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

14. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

15. Το υπ’ αριθμ. 706/27.6.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ., αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμμα−
τίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13, 26, και 52 
εβδομάδων, με ημερομηνία έκδοσης την 4η Ιουλίου 2008 
και ημερομηνία λήξης την 3.10.2008 για τα έντοκα γραμ−
μάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, την 2.1.2009 για τα έντο−
κα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και την 3.7.2009 
για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 εβδομάδων.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσής τους με επιτόκιο σταθερό για όλη την 
διάρκεια τους, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω. Ο τόκος, 
ο οποίος προκαταβάλλεται, υπολογίζεται εσωτερικά με 
βάση έτος 360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών 
(ACT/360).

Το επιτόκιο των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε:
4,76% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδο−

μάδων,
4,95% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδο−

μάδων και
5,25% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 εβδο−

μάδων, δηλαδή ίσο με το μέσο σταθμικό επιτόκιο, που 
προέκυψε από τη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 1ης Ιουλίου 2008 για τις αντίστοιχες διάρκειες.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος 
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων. 

Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, 
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN B). Η διάθεση 
θα γίνει με δημόσια εγγραφή μέσω της Τράπεζας της 
Ελλάδος, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
των χρηματιστών−μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, οι οποίοι είναι εξουσιοδο−
τημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διάθεση των εντόκων γραμματίων θα αρχίσει την 
Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008 και θα ολοκληρωθεί την Τε−
τάρτη 2 Ιουλίου 2008.

Οι επενδυτές δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά τη διαδι−
κασία της δημόσιας εγγραφής:

Το Α.Φ.Μ. τους,
Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
Τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.,
Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ.,
 Το ποσό των εντόκων γραμματίων ανά κατηγορία, 

για το οποίο επιθυμούν να εγγραφούν.
Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

ευρώ, με κατώτερο ποσό εγγραφής ανά επενδυτή τα 
1.000 ευρώ και με ανώτατο ποσό εγγραφής και διά−
θεσης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής 
αξίας 15.000 ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα 
γίνονται από το Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. σε πολλαπλάσια των 
1.000 ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς, που θα έχουν 
διαθέσει έντοκα γραμμάτια με δημόσια εγγραφή, ενη−
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μερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπεζας 
της Ελλάδος, κατά την συνήθη διαδικασία.

Οι προσφερόμενοι τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη 
τους. Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κατά την ημερομηνία λήξης των εντόκων γραμματί−
ων, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, 
επιστρέφεται στα φυσικά πρόσωπα−κατόχους του ISIN 
B που έχουν διακρατήσει τους τίτλους μέχρι τη λήξη 
τους.

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του 
ISIN B μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους 
να απευθύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξου−
σιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους 
τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το 
ISIN B στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι 
θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για την διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επεν−
δυτικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσι−
οδοτημένους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης 
θα δοθεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθε−
τηρίου Αξιών 0,04%.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας 2/89260/0023/ 
29.12.2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2008, καθώς και το οικονομικό έτος 
2009, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Aριθμ. 2/49317/0023Α (3)
    Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−

κού Δημοσίου 13, 26 και 52  εβδομάδων στις 4.7.2008 
μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα  μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−

σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 «Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση 
Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»(ΦΕΚ 76/Α/2003). 

5. Τις διατάξεις του ν.2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/19997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ. (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

9. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων», όπως τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982.

10. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύ−
πος εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε 
ευρώ».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

14. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

15. Το με υπ’ αριθμ. 706/27.6.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ., αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία 
της δημοπρασίας στις 1 Ιουλίου 2008, μέσω της οποίας 
θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, με 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, 26 και 52 εβδομά−
δων σε ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 4η Ιουλίου 
2008 και ημερομηνία λήξης την 3.10.2008 για τα έντοκα 
γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, την 2.1.2009 για 
τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και την 
3.7.2009 για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 εβδο−
μάδων.
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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 εκατό πενή−
ντα εκατομμύρια ευρώ (€ 150.000.000) για τα έντοκα 
γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, εκατόν είκοσι εκα−
τομμύρια ευρώ (€ 120.000.000) για τα έντοκα γραμμάτια 
διάρκειας 26 εβδομάδων και εβδομήντα εκατομμύρια 
ευρώ (€ 70.000.000) για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 
52 εβδομάδων.

4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
αξία.

5. Οι τόκοι των εντόκων γραμματίων υπόκεινται σε 
φορολόγηση βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύ−
ει κατά την έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση 
του φόρου θα γίνει κατά την ημερομηνία διακανονισμού 
(settlement).

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) και 
θα γίνει βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 1 Ιουλίου 2008, 
μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δη−
μοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές 
έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα 
υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές 
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 
υποβάλλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία 
μη ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα 
που θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους 
του Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 20% 
του δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους 
ενδιαφερόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετο−
χή τους στις μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη 
ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται στη μέση 
σταθμική τιμή όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών 
προσφορών.

Η κάθε μια μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη 
μέθοδο των μη ανταγωνιστικών προσφορών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ στις 
1 Ιουλίου 2008 και μέχρι την 12:00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέ−
ρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 1 Ιουλίου 2008 
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 εντός δύο 
εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος της 3ης Ιουλίου 2008), να υποβάλουν προσφορές 
μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση σταθμική 
τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι συνολι−
κής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δημο−
πρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική 
ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το 
ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν 
Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία 
που προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμ−
μετοχής ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές 
προσφορές των προηγουμένων της παρούσας, τριών 
δημοπρασιών ομολόγων. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο 
αυτού του ποσού θα κατανέμεται εξ ίσου στους ενδια−
φερόμενους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 3ης Ιουλί−
ου 2008, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 4 Ιουλίου 2008, 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 4ης Ιουλίου 2008 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και 
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την 
Παρασκευή 11 Ιουλίου 2008, η Τράπεζα της Ελλάδος, 
οι Τράπεζες, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς 
οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους έντοκα γραμμάτια 
από την παραπάνω δημοπρασία της 1ης Ιουλίου 2008 
μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους που κατέχουν στα 
φυσικά πρόσωπα, σε απεριόριστα ποσά, σε τιμή που θα 
καθορίσουν οι ίδιοι.

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

Τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την πα−
ραπάνω διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα και θα ισχύει 
το ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 4ης 
Ιουλίου 2008 για φυσικά πρόσωπα.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της έκδοσής τους και διακρα−
τώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Ο φόρος στα έντοκα γραμμάτια θα παρακρατείται 
κατά την έκδοση και θα επιστρέφεται στα φυσικά πρό−
σωπα, κατόχους του ISIN B, κατά την ημέρα λήξης των 
εντόκων γραμματίων.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19675

Κάθε ημέρα διάθεσης οι Τράπεζες και λοιποί φο−
ρείς, ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων 
γραμματίων από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο ISIN 
Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη 
διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης ημέρας, 
ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών 
στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. 

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του 
ISIN B μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να 
απευθύνονται στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτη−
μένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους και 
στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN B στο 
αρχικό ISIN της δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι θα είναι 
διαπραγματεύσιμοι.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια. 
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2008 καθώς και το οικονομικό έτος 
2009, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. 289/0056 (4)
Επιτόπιος έλεγχος, μέσω συνέντευξης, για την αξιολό−

γηση της συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου του φορέα «Αρχή Πιστοποίησης».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Καν. 1083/2006 «περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το 
ΤΣ και την κατάργηση του κανονισμού 1260/1999»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καν. 1828/2006 
«για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού 1083/2006».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν.3614/2007 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α.267).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν.3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210).

5. Το Επεξηγηματικό Σημείωμα της ΕΕ σχετικά με τη 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, κατ’ εφαρ−
μογή του άρθρου 71 του καν. 1083/2006.

6. Το εγχειρίδιο μεθοδολογίας Αξιολόγησης Συστημά−
των Συμμόρφωσης Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα 
με το άρθρο 71 του Καν. 1083/2006.

7. Την υπ’ αριθμ. 23728/ΓΔΑΑΠ 4665/27.5.2008 περιγρα−
φή του ΣΔΕ των ΕΠ του ΕΣΠΑ (στόχου 1 και 2).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας κοα. Οικονομικών «Καθορισμός 

αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του 
άρθρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000)» (ΦΕΚ Β΄879).

9. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/12.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 
17 (παρ. 6) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β΄ 310).

10. Την υπ’ αριθμ. 290/ΕΔΕΛ/12.6.2008 απόφαση του 
Προέδρου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(ΕΔΕΛ) για τη σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διε−
νέργεια ελέγχου για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα 
«Αρχή Πιστοποίησης», σύμφωνα με το άρθρο 71 του 
Καν. 1083/2006.

11. Την ανάγκη διενέργειας επιτόπιου έλεγχου, μέσω 
συνέντευξης, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα «Αρχή 
Πιστοποίησης» σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 71 
του Καν. 1083/2006.

12. Το εγκεκριμένο ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοή−
θειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2008.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη 120 ευρώ, πλέον εργοδοτικών 
εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα 
καλυφθεί από το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας 
της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε: 

1. Τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, μέσω συνέντευξης, 
με το προσωπικό του φορέα «Αρχή Πιστοποίησης» με 
σκοπό τη συμπλήρωση, διευκρίνιση και επαλήθευση των 
τληροφοριών που εξετάσθηκαν σε επίπεδο ελέγχου 
γραφείου, προκειμένου να εξαχθεί ασφαλές συμπέρα−
σμα για των ανωτέρω φορέα.

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται:
− Ιωάννης Πετράκης, του Μάρκου με ΑΔΤ Π 

297373/14.1.1991 ΤΑ Αιγάλεω, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομι−
κών, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Ελέγχων του Γ.Λ.Κ.

− Χρυσή Ναστούλη, του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΖ073452/ 
17.9.2007, AT Αμαρουσίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλ−
ληλος της 56,ς Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων 
του Γ.Λ.Κ.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στις 11.7.2008 στην έδρα 
του ελεγχόμενου φορέα.

4. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί 
η προβλεπόμενη αποζημίωση υπό το στοιχείο 8 του 
προοιμίου της παρούσας απόφασης.

5. Η παρούσα αποτελεί και εντολή μετακίνησης.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ

F
    Αριθμ. 288/Δ56 (5)
Επιτόπιος έλεγχος, μέσω συνέντευξης, για την αξιολό−

γηση της συμμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλη−
ροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Καν. 1083/2006 «περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και 
το ΤΣ και την κατάργηση του Κανονισμού 1260/1999».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καν. 1828/2006 
«για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
Κανονισμού 1083/2006».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3614/2007 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του ν.3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

5. Το Επεξηγηματικό Σημείωμα της ΕΕ σχετικά με τη 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, κατ’ εφαρ−
μογή του άρθρου 71 του Καν. 1083/2006.

6. Το εγχειρίδιο μεθοδολογίας Αξιολόγησης Συστημά−
των Συμμόρφωσης Διαχείρισης και Ελέγχου, σύμφωνα 
με το άρθρο 71 του Καν. 1083/2006.

7. Την υπ’ αριθμ. 23728/ΓΔΑΑΠ 4665/27.5.2008 περιγρα−
φή του ΣΔΕ των ΕΠ του ΕΣΠΑ (στόχου 1 και 2).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/30149/0022/14.6.2006 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρ−
θρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000)» (ΦΕΚ Β΄ 879).

9. Την υπ’ αριθμ. 2/7240/0022/12.3.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 
17 (παρ. 6) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β΄ 310).

10. Την υπ’ αριθμ. 301/27.6.2008 απόφαση του Προέ−
δρου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) 
για τη σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια 
ελέγχου για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος(ΟΠΣ), 
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1083/2006.

11. Την ανάγκη διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, μέσω 
συνεντεύξεων, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
του του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
(ΟΠΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του 
Καν. 1083/2006.

12. Το εγκεκριμένο ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοή−
θειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2008.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη 180 ευρώ, πλέον εργοδοτικών 
εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα 
καλυφθεί από το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας 
της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε:

Τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, μέσω συνέντευξης, 
με το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρω−
μένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), με σκοπό 
τη συμπλήρωση, αποσαφήνιση και επαλήθευση των 
πληροφοριών που προήλθαν από τον έλεγχο γραφείου 
σχετικά με το ΟΠΣ, προκειμένου να εξαχθεί ασφαλές 
συμπέρασμα για την εφαρμογή του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 71 του καν. 1083/2006.

1. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
− Σταμέλος Παναγιώτης, υπάλληλος της Δ51, του κλά−

δου ΠΕ Δημοσιονομικών, με επιστημονική εξειδίκευση 
στην Πληροφορική (ΑΔΤ ΑΕ 110622).

− Βερβέρη Αργυρή, υπάλληλος της Δ56, του κλάδου 
ΠΕ Πληροφορικής (ΑΔΤ Σ 261285).

− Βαλελής Αρτεμης, υπάλληλος της Δ52, του κλάδου 
ΠΕ Πληροφορικής (ΑΔΤ Σ 513614).

2. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στις 11.7.2008 στην έδρα 
του ελεγχόμενου φορέα.

3. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, από τις διατάξεις της με 
στοιχείο 8 του προοιμίου της παρούσας απόφασης.

4. Η παρούσα αποτελεί και εντολή μετακίνησης, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της με στοιχείο 9 του προοιμίου 
της παρούσας απόφασης.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.120/11/143542/Σ.2016 (6)
Κύρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας εκδοθέ−

ντος Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ) της χώρας.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του 

ν.δ. 17/1974, αποφασίζουμε, κυρώνουμε:
Τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας (ΕΚΑ) που συντά−

χθηκε από το ΓΕΕΘΑ/ΔΔΣΠ.
Ο κανονισμός θα εφαρμόζεται από όλα τα Υπουργεία 

και Υπηρεσίες του Δημοσίου είτε εντός είτε εκτός της 
Ελλάδας, από λήψεως του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.20272/16408/700 (7)

«Αύξηση των επικουρικών συντάξεων του Ταμείου 
Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ για το έτος 2008».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 66 

του ν. 2084/1992 (Α΄ 165).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του 

π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α΄49), 
όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 1275/1982 
(Α΄ 100 ) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
43 του ν. 1469/1984 (Α΄ 111).

4. Το π.δ/γμα 238/2007 (Α΄ 278).
5. Τα υπ’ αριθμ. 16343/167/9.4.2008 και 21962/232/15.5.2008 

έγγραφα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
με τα οποία έχει καθορισθεί το ποσοστό αύξησης των 
συντάξεων για το τρέχον έτος.

6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα−
μείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ που λήφθηκε κατά την 
1022/14.5.2008 συνεδρίαση του.

7. Την υπ’ αριθμ. 14932/225/13.6.2008 οικονομική έκθεση 
της Δ/νσης ΑναλογιστικώνΜελετών της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη σε βάροςτου προϋπολογισμού του 
Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ, ύψους 3.504.000,00 
ευρώπερίπου κατά το τρέχον έτος για την οποία έχει 
εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε. 0629 τουπροϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2008 του Ταμείου, αποφασίζουμε:

Οι καταβαλλόμενες από το Ταμείο Αρωγής Προσωπι−
κού ΟΤΕ συντάξεις στους μέχρι 31.12.2007 συνταξιούχους 
του, καθώς και σε όσους το συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
εμπίπτει στο μέχρι 31.12.2007 χρονικό διάστημα, αυξάνο−
νται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3% επί του ποσού της 
σύνταξης, όπως έχει διαμορφωθεί την 31.12.2007, και από 
1.10.2008 κατά ποσοστό 2% επί του ποσού της σύνταξης, 
όπως θα έχει διαμορφωθεί την 30.9.2008.

Το από 1.10.2008 ποσοστό αύξησης 2% θα χορηγηθεί 
και σε όσους καταστούν συνταξιούχοι από 1.1.2008 μέ−
χρι και 30.9.2008, καθώς και σε εκείνους που η έναρξη 
συνταξιοδότησης τους εμπίπτει στο εν λόγω χρονικό 
διάστημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. 17928/2008 (8)
Ρύθμιση διαδικασίας παράδοσης του οπτικοακουστι−

κού υλικού της Ταινιοθήκης της Γενικής Γραμματεί−
ας Επικοινωνίας στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο 
(Ε.Ο.Α.) και λεπτομερειών εφαρμογής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3444/2006 «Σύσταση “Εθνικού Οπτικοακου−

στικού Αρχείου” – Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμμα−
τείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 46), και ιδίως των παρ. 2 
α’ και 3 του άρθρου 5.

β) Του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμ−
ματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 116).

δ) Του π.δ. 137/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» 
(ΦΕΚ Α΄ 107), όπως ισχύει.

ε) Των άρθρων 1 παρ. 6 και 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμί−
σεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, 
τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α΄ 102).

στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

ζ) Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 232).

η) Της υπ’ αριθμ. Υ244/24.9.2007 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας Θεόδωρο Ρουσόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 1930).

2. Την από 6.7.2007 σύμβαση «Κρατική Ταινιοθήκη: Ψη−
φιοποίηση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού».

3. Την ανάγκη παράδοσης του οπτικοακουστικού υλι−
κού της Ταινιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Επικοι−
νωνίας στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο για την 
επίτευξη των σκοπών του και ρύθμισης της διαδικασίας 
και των λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης του 
άρθρου 5 παρ. 2 α’ του ν. 3444/2006.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά 
έτη, αποφασίζουμε: 

1. Η παράδοση του οπτικοακουστικού υλικού της Ται−
νιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας στο 
Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (Ε.Ο.Α), που παραχω−
ρείται σε αυτό, δυνάμει της διάταξης της παρ. 2 α’ 
του άρθρου 5 του ν. 3444/2006 (ΦΕΚ Α΄ 46), πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μέχρι την 14.7.2008.

Κατά την ανωτέρω παράδοση συντάσσεται σχετικό 
πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά όλα 
τα επιμέρους στοιχεία του υλικού της Ταινιοθήκης που 
παραδίδεται στο Ε.Ο.Α. Το πρωτόκολλο παράδοσης και 
παραλαβής υπογράφεται για μεν την παραδίδουσα Γε−
νική Γραμματεία Επικοινωνίας από τον ορισθέντα δια−
χειριστή του ως άνω υλικού, για δε το παραλαβόν Ε.Ο.Α. 
από τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

2. Το Ε.Ο.Α. οφείλει να χρησιμοποιεί το κατά τα 
ως άνω παραχωρούμενο υλικό για την επίτευξη των 
σκοπών του, που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του 
ν.3444/2006, και χάριν του δημοσίου συμφέροντος. 

3. Το ανωτέρω οπτικοακουστικό υλικό δεν μπορεί να 
μεταβιβασθεί από το Ε.Ο.Α. ούτε μπορεί να συσταθεί 
ενέχυρο επί του εν λόγω υλικού. 

4. Κατά το χρόνο παραχώρησης του εν λόγω υλικού, 
η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας διατηρεί το δικαίωμα 
χρήσης για τους σκοπούς της. Το δικαίωμα χρήσης από 
τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας του, κατά τα ως άνω, 
παραχωρούμενου υλικού, ασκείται με την ακόλουθη δια−
δικασία: Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας γνωστοποιεί εγγράφως στο Ε.Ο.Α. περί 
του ακριβούς υλικού που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και περί της μορφής και του φυσικού μέσου, 
στο οποίο απαιτείται να είναι καταγραμμένο. Το Ε.Ο.Α. 
υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την 
ανωτέρω γνωστοποίηση να παραδώσει στην αρμόδια 
Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας το 
υλικό, στη μορφή και το φυσικό μέσο, που ζητήθηκε.

5. Σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης, με οποιονδή−
ποτε τρόπο, του Ε.Ο.Α., κάθε είδους δικαίωμα επί του, 
κατά τα ως άνω, παραχωρούμενου υλικού επανακτάται 
από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας.

6. Ο εποπτεύων το Ε.Ο.Α. Υπουργός δύναται να ασκεί 
οποτεδήποτε έλεγχο επί του παραχωρούμενου στο 
Ε.Ο.Α. υλικού και επί των φυσικών μέσων καταγραφής 
του.

7.  Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
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(9)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης

Λιβαδειάς.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

(Απόφαση Αριθμ. 90)

  Aφού έλαβε υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 1069/1980.
2. Τον Ο.Ε.Υ της επιχείρησης.
3. To ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
4. Την υπ’ αριθμ. 90/2008 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.
5. Την υπ’ αριθμ. 88/2008 απόφαση του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΛ.
6. Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπο−

λογισμό του έτους 2008 και στον Κωδικό 60 «ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», αποφασίζει:

Αποδέχεται τη μεταφορά των 2 εργαζομένων της 
ΔΕΠΑΛ στη ΔΕΥΑΛ και:

1. Τοποθετεί τον Καρκάνα Αλέξανδρο του Γεωργίου, 
ειδικότητας μπάρμαν, στην κενή οργανική θέση ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης ειδικότητας εργάτη.

2. Τοποθετεί τον Μαχαίρα Γεώργιο του Αντωνίου, ει−
δικότητας σερβιτόρου, στην κενή οργανική θέση ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδου υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης ειδικότητας εργάτη.

3. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα προβλέπονται 
ρητώς τα κάτωθι:

α. Οι εργαζόμενοι διαθέτουν τα απαραίτητα, κατά 
νόμο, προσόντα για να απασχοληθούν ως εργάτες της 
επιχείρησης.

β. Οι εργαζόμενοι αποδέχονται ότι η τοποθέτησή τους 
δεν επιφέρει βλαπτική μεταβολή σ’ αυτούς.

γ. Έχει πλήρη ισχύ το άρθρο 13 του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ, περί δοκιμαστικής 
υπηρεσίας, το οποίο αναφέρει τα εξής: «Άρθρο 13ο − 
Δοκιμαστική Υπηρεσία.

13.1. Κάθε πρόσληψη είναι δοκιμαστική και διαρκεί ένα 
(1) έτος.

13.2. Κατά τον χρόνο της δοκιμασίας, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η απόλυσή του, αν ο ερ−
γαζόμενος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα 
της ειδικότητας για την οποία προσελήφθηκε.

13.3. Το αργότερο σε δύο μήνες από την συμπλήρωση 
της δοκιμαστικής υπηρεσίας το Δ.Σ. υποχρεώνεται να 
αποφανθεί αν ο προσληφθείς είναι κατάλληλος προς 
συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του.

13.4. Ο κατά την παράγραφο 2 και 3 κριθείς απολυ−
τέος ή ακατάλληλος προς συνέχιση της παροχής των 
υπηρεσιών του, απολύεται αυτοδίκαια»/

4. Ως προς την αμοιβή τους θα ισχύει η Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΕ – ΔΕΥΑ.

5. Η σύμβαση με τους δύο ως άνω θα υπογραφεί μετά 
τη δημοσίευση της παρούσης στο Φ.Ε.Κ.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί με αποδεικτικό.

Λιβαδειά, 27 Ιουνίου 2008
  Ο Προεδρος του Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΦΗΣ

F

     ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

Στην υπ’ αριθμ. 2/46491/0023 Α/20.6.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 1252/Β/1.7.2008 και αφορά την προεξόφλη−
ση ειδικού ομολογιακού δανείου απαλλοτριώσεως 6% 
βάσει του ν. 2185/1952, παρακαλούμε στη σελίδα 17764, 
στήλη 2, παράγραφος 7, στίχος 4 να διορθώσετε το 
εσφαλμένο «…GR 0306006686…»

Στο ορθό «…GR 0306005670…».

  (Από το Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών)  
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