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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/36244/0023Α
(1)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 13/05/2011
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«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 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/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 43 Α/22.3.1994).
4. 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. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), 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. 2842/2000 «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 ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207
Α/27.9.2000).
6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).
7. 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 Α/6.7.1999).
8. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982
(ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).
9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του
δημοσίου» (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997).
10. 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/23.05.2001).
11. Την αριθμ. 2/91001/0023/Α /29−12−2010 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241 Β/2010).
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12. Την αριθμ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2011» (ΦΕΚ 2238 Β/2010).
13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).
14. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).
15. Το με αριθμ. 739/06−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 10/05/2011 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία
της δημοπρασίας στις 10 Μαΐου 2011, μέσω της οποίας
θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη
μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα μετά
την ημερομηνία διακανονισμού.
Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δημοπρασίας,
είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, σε
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 13η Μαΐου 2011 και
ημερομηνία λήξης την 11η Νοεμβρίου 2011.
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 δισε−
κατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια Ευρώ
(€1.250.000.000,00).
4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει την ημερομηνία
λήξεως στην ονομαστική τους αξία.
5. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους
τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.
6. Οι τόκοι των εντόκων γραμματίων υπόκεινται σε φο−
ρολόγηση βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει
κατά την έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του
φόρου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
φορολόγησης των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.
Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Στη Δημοπρασία συμμετέχουν με ανταγωνιστικές
προσφορές μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς
(Β.Δ.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει βάσει του Κανονισμού
Λειτουργίας Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την
Τρίτη 10 Μαΐου 2011, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Οργανισμό
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι ανταγω−
νιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους
του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας
προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (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 ΕΥΡΩ
(€1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των εντόκων που ζητούνται καθώς και
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε
επενδυτής.
4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των
τίτλων που θα κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη
δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση τα
χίλια ΕΥΡΩ (€ 1.000).
5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να υπο−
βάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη αντα−
γωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που θα δια−
τίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του Ελληνικού
Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του δημοπρατούμε−
νου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερόμενους γίνεται
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη ανταγωνιστικές
προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποι−
ούνται 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 10
Μαΐου 2011 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος.
6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέ−
ρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 10 Μαΐου 2011
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 12ης Μαΐου 2011), να υποβάλουν προσφορές
μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στην τιμή της τελευ−
ταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία
(cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι συνολικής ονομα−
στικής αξίας ίσης προς το 30% του δημοπρατούμενου
ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική ονομαστική αξία
των νέων προσφορών υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό,
η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν Βασικό Διαπραγ−
ματευτή θα γίνεται με την αναλογία που προκύπτει από
το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου
στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές των προη−
γουμένων της παρούσας, τριών δημοπρασιών. Το τυχόν
αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού θα κατανέμεται
εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους Βασικούς Διαπραγμα−
τευτές Αγοράς.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 12ης Μαΐου
2011, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).
8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement)
θα γίνει στις 13 Μαΐου 2011, 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
13ης Μαΐου 2011 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε
εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρα−
σκευή 20 Μαΐου 2011, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπε−
ζες, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς οι οποίοι
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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 απερι−
όριστα 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 παρα−
πάνω διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα και θα ισχύει το
ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 13 Μαΐου
2011 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 Β, κατά την ημέρα λήξης των
εντόκων γραμματίων.
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 Β μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να
απευθύνονται στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτη−
μένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους και
στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β στο
αρχικό ISIN της δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι θα είναι
διαπραγματεύσιμοι.
Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το
οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετι−
κές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/37027/0023Α
(2)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 13/05/2011
μέσω δημόσιας εγγραφής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
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της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/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 16 Α/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)» (ΦΕΚ43 Α/22.3.1994).
4. 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. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).
5. 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 ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207
Α/27.9.2000).
6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).
7. 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» (ΦΕΚ151 Α/6.7.1999).
8. 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. 1266/82
(ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).
9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».
10. 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/23.5.2001).
11. Την υπ’ αριθμ. 2/91001/0023/Α /29−12−2010 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».
12. Την υπ’ αριθμ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές
αγοράς έτους 2011».
13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).
14. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).
15. Το με αριθμ. 739/06−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 10/05/2011 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό.
16. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 10ης Μαΐου 2011, αποφασίζουμε:
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Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων,
με ημερομηνία έκδοσης την 13η Μαΐου 2011 και ημερο−
μηνία λήξης την 11η Νοεμβρίου 2011.
Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσής τους με επιτόκιο σταθερό για όλη την
διάρκειά 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 4,88%,
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων
της 10ης Μαΐου 2011.
Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία
έκδοσης των τίτλων.
Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό,
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β). Η διάθεση
θα γίνει με δημόσια εγγραφή μέσω της Τράπεζας της
Ελλάδος, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
των χρηματιστών−μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
και λοιπών φορέων, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι
από την Τράπεζα της Ελλάδος
Η διάθεση των εντόκων γραμματίων θα αρχίσει την
Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη
11 Μαΐου 2011.
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 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−
μερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπεζας
της Ελλάδος, κατά την συνήθη διαδικασία.
Οι προσφερόμενοι τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό
την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη
τους. Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών.
Κατά την ημερομηνία λήξης των εντόκων γραμματίων,
ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, επι−
στρέφεται στα φυσικά πρόσωπα−κατόχους του ISIN Β που
έχουν διακρατήσει τους τίτλους μέχρι τη λήξη τους.
Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική
τους αξία.
Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του
ISIN Β μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους
να απευθύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξου−
σιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους

τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το
ISIN Β στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι
θα είναι διαπραγματεύσιμοι.
Για την διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επεν−
δυτικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσι−
οδοτημένους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης
θα δοθεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθε−
τηρίου Αξιών 0,04%.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας 2/89260/0023/
29−12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β/23.5.2001).
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου
χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/37034/0023Α
(3)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με
ημερομηνία δημοπρασίας 10/05/2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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. Την υπ’ αριθμ. 2/36244/0023Α/10−05−2011 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων
Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδο−
μάδων στις 13/05/2011 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης
σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονι−
σμού».
4. Τα αποτελέσματα της από 10/05/2011 δημοπρασίας
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας
26 εβδομάδων.
5. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).
6. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009), 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 10 Μαΐου 2011 για εξά−
μηνη διάρκεια ή 26 εβδομάδων σε 4,88%.
2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυ−
ψε κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του
Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις
10/05/2011.
3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό
διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη
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τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των οποίων έγινε
η έκδοσή τους.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2011, η οποία έχει προβλεφθεί και
θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δη−
μοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/37282/0023Α
(4)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις
13/05/2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. 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).
3. 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).
4. 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 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/
99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α/17−8−2010).
7. 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)».
8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ,
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).
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 Α/6.7.1998).
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).
11. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).
12. Την υπ’ αριθμ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις
24/05/2006 ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, στα−
θερού επιτοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011
(ΦΕΚ 695 Β/2006).
13. 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).
14. Το αριθμ. 766/10−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:
Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου,
με ημερομηνία διακανονισμού 13−05−2011 ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας τριών εκατομ−
μυρίων (€ 3.000.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία του
παρακάτω πίνακα:

ISIN

ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟ−
ΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ

ΛΗΞΗ

TOK.

ONOM. ΑΞΙΑ

ΚΑΘ.
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙ−
ΣΜΟΥ

ΔΕΔ.
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

GR0114019442

13/5/2011

24/05/06

20/08/11

3,90%

3.000.000,00

99,32%

2.979.600,00

85.265,75

3.064.865,75

2.979.600,00

85.265,75

3.064.865,75

ΣΥΝΟΛΟ

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δη−
μόσιο θα καταβάλει στις 13−05−2011 στην Εθνική Τράπε−
ζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνο−
λικό ποσό των τριών εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εβδομή−
ντα πέντε λεπτών (€ 3.064.865,75), ποσό το οποίο αντι−
στοιχεί σε € 2.979.600,00 για αξία διακανονισμού, πλέ−
ον €85.265,75 για δεδουλευμένους τόκους.

3.000.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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Αριθμ. ΠΟΛ. 1115
(5)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογί−
ας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και της δή−
λωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για ορισμένες
κατηγορίες υπόχρεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213
Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την με αριθμό Δ6Α 142500ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ
1725 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρ−
μοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου
62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) σχετικά με τον τρόπο
υποβολής της φορολογικής δήλωσης.
4. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) σχετικά
με τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων
ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20
του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει
τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22
του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατεί−
νει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις
κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσε−
ων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
7. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1178/7.12.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄
1916/9.12.2010) περί εγγραφής νέων χρηστών στις ηλε−
κτρονικές υπηρεσίες Taxisnet.
8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1186/21.12.2010 διαταγής μας
περί προσκόμισης ειδικού πληρεξούσιου για την παρα−
λαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις
αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.
9. Το γεγονός ότι, από το οικονομικό έτος 2011 κα−
θίσταται υποχρεωτική υποβολή της ετήσιας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση σύγχρονων ηλε−
κτρονικών μεθόδων και υποδομών από όλα τα υπόχρεα
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελ−
μα.
10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο−
βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. στα
πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών
και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα
οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.
11. Την με αριθμό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή
μας σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών.
12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που έληγε
την 20η Μαΐου 2011, (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι
επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα

της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι από−
κτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τλ.), που
υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως
Α.Φ.Μ., παρατείνεται έως και τις 15 Ιουνίου 2011.
2. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, που έληγε την
20η Μαΐου 2011, (εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές
αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή
δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τλ.), ανεξάρτητα
αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα
μέσω Δ.Ο.Υ. και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται έως
και τις 15 Ιουνίου 2011.
4. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινή−
των του έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορί−
ζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος για τους παραπάνω υπόχρεους.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
Αριθμ. 7328/4309
(6)
Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία
Βάρης − Βούλας – Βουλιαγμένης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 280 του Ν. του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες του Π.Δ. 135/2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 3731/
2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δη−
μοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Την υπ’ αριθμ. 29/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Βάρης − Βούλας − Βουλιαγμένης, περί έγκρισης
της άσκησης των προβλεπόμενων από τον Ν. 3731/2008
(ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008) αρμοδιοτήτων από την Δημοτική
Αστυνομία Βάρης − Βούλας − Βουλιαγμένης, της παρ. 4
του άρθρου 1, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην περ.
β’ της παραγράφου 3, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την άσκηση των προβλεπόμενων από τον
Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008) αρμοδιοτήτων από
την Δημοτική Αστυνομία Βάρης − Βούλας − Βουλιαγμέ−
νης, της παρ. 4 του άρθρου 1, οι οποίες δεν περιλαμ−
βάνονται στην περ. β’ της παραγράφου 3, και έχουν ως
ακολούθως:
1. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν
στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σή−
ματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και
στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που
διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η αρμο−
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διότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως
και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.
ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκησή της
επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική
Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντο−
νισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα
κατά περίπτωση.
2. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στη λειτουργία παιδότοπων.
3. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων,
κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριο−
τήτων, για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανά−
κληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης,
λειτουργίας και ασκήσεώς τους είναι ο οικείος Δήμος
ή Κοινότητα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για
τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το
σχετικό έλεγχο.
4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχο−
ρύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής
στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.
5. Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται
από τις δημοτικές και τις κοινοτικές αρχές για δραστη−
ριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για
τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα
από τις επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την εφαρμογή
των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για
την προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλού−
σες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.
6. Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που
αφορούν στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.
7. Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστα−
σία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών
και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου και των
εγκαταστάσεων αυτών, που λαμβάνονται από τις οικείες
δημοτικές αρχές.
8. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο
λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συνα−
φών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών κατα−
στημάτων και των καταστημάτων τροφίμων.
Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 1318
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά
τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες και κατανομή αυ−
τής στους υπηρετούντες υπαλλήλους στην Περιφε−
ρειακή Ενότητα Κέρκυρας, που ασχολούνται στο
πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
έτους 2011.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 113, 114, 159, 186, 241,
245, 255, 257, 282, και 283 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
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«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης).
2. Το ΠΔ 147/23−12−2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων » (ΦΕΚ 240/Α/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου. ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, κ.λπ. και άλλες
συναφείς διατάξεις» με την επιφύλαξη της παραγρά−
φου 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) και
της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ180/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας −Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρί−
σης».
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 123877/05
ΦΕΚ 775Β/9−6−05) που καθορίζει την περίοδο εργασιών
της δακοκτονίας.
6. Το με αριθμ. 92339/27−1−2011 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων για την εφαρμο−
γή του προγράμματος της δακοκτονίας το 2011.
7. Την αριθμ. ΟΙΚ.755/4−3−2011 απόφαση του Περιφερει−
άρχη Κέρκυρας περί «Έναρξης προγράμματος Δακοκτο−
νίας−Ανάθεση καθηκόντων προσωπικού δακοκτονίας».
8. Το άρθρο 10 του Νόμου 2732/1999 και
9. Την έκταση και τις αυξημένες ανάγκες του φετεινού
προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
στην Περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή
εργασίας για την κάλυψη της ανάγκης εφαρμογής των
διαδικασιών της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
έτους 2011, για τους πέντε (5) υπηρετούντες υπαλλήλους
στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, που ασχολούνται
με το πρόγραμμα της δακοκτονίας σύμφωνα με την
αριθμ. ΟΙΚ.755/4−3−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ιόνιων Νήσων.
2. Καθορίζουμε τις ώρες υπερωριακής εργασίας από
την έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας 2011 και
μέχρι το τέλος των εργασιών του ήτοι μέχρι 31/12/2011
σε 1.470 από τις οποίες 1098 ώρες για απογευματινή
εργασία και 372 ώρες για εργασία Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων, όχι όμως άνω των 40 ωρών μηνιαίως στον
κάθε υπάλληλο για απογευματινή απασχόληση και 16
ωρών μηνιαίως στον κάθε υπάλληλο για Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες.
3. Κατανέμουμε τις ώρες υπερωριακής εργασίας ως
εξής:
α) Δ/ντή δακοκτονίας μέχρι 250 ώρες (εξ’ αυτών οι 88
ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες).
β) Επόπτες δακοκτονίας μέχρι 400 ώρες για κάθε
επόπτη (εξ’ αυτών οι 88 ώρες για Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες για κάθε επόπτη).
γ) Λογιστή μέχρι 300 ώρες (εξ’αυτών οι 88 ώρες για
Κυριακές και εξαιρέσιμες).
δ) Γραμματέα μέχρι 120 ώρες (εξ’αυτών οι 20 ώρες
για Κυριακές και εξαιρέσιμες).
4. Το πρόγραμμα υπερωριακής απασχόλησης θα κα−
ταρτίζεται ανά υπάλληλο σε μηνιαία βάση από τον Δ/
ντή Αγροτικής Οικονομίας σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση και ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του
προγράμματος δακοκτονίας.
5. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή
θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος
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και από ώραν 15.00 έως 22.00, η δε εργασία με αμοιβή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες θα εκτελείται
από ώραν 6.00 πρωινή μέχρι 22.00.
Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από
τις σχετικές πιστώσεις του προγράμματος Δακοκτονίας
2011 − Φορέας 291, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των
ευρώ (10.700,00) δέκα χιλιάδων επτακοσίων και έχει
εγγραφές στους ΚΑΕ 0511 και 0512.

Η παρούσα απόφαση δεν επιτρέπεται να έχει ανα−
δρομική ισχύ πέρα του μηνός από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 13 Μαΐου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
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