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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 10496/Β536
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78482/25−8−1988 (ΦΕΚ 678/τ.
Β΄/13−9−1988) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο−
νομικών και Εθνικής Οικονομίας.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78482/25−8−1988 (ΦΕΚ 678/
τ. Β΄/13−9−1988) κοινής απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομικών και Εθνικής Οικονομίας.............................................

1
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−
νων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 31/03/2013 ..... 2
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιη−
μένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 31/03/2013 3
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμο−
ποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις
31/03/2013 .............................................................................................. 4
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−
ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα
του Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 5
Τροποποίηση της αριθ. 138/0051/5.2.2013 (ΦΕΚ 61/
ΥΟΔΔ/15.2.2013) απόφασης του Προέδρου της
Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για για τη
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα δια−
χείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ»
για το ΜΧΤ «JEREMIE» ............................................................... 6
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας κα−
θώς και λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσι−
μες ημέρες των Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Πολιτιστι−
κός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης . 7
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου
και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσι−
ών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων
ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάβ−
βατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες... 8

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 9503/101822/21−
12−2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
55/Γ΄/24−1−2013 ................................................................................... 9

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, παρ. 1 και 5, 47, παρ.3
και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 4, του Ν. 1266/82
(ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2−7−1982) «Περί Οργάνων ασκήσεως της νο−
μισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής
και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 1 του Ν. 128/75 (ΦΕΚ 178/τ.Α΄/28−8−1975)
όπως ισχύει, «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του
χρηματοδοτικού συστήματος».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.2, εδ. (α) του Π.Δ.
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/5−11−2009).
5. Τις διατάξεις του άρθρου Α1 της υπ’ αριθμ. 549/
VΙΙ/2012 (ΦΕΚ 3320/τ.Β΄/12−12−2012) απόφασης της Επι−
τροπής Ανταγωνισμού «Λήψη απόφασης επί της γνω−
στοποίησης συγκέντρωσης κατ' άρθρο 6 παρ. 1−3 του
Ν.3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την
επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» σε σχέση με την
απόκτηση επιλεγμένων στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού της υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζικής εται−
ρείας με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Α.Ε.».
6. Την υπ’ αριθμ. 78482/25−8−1988 (ΦΕΚ 678/τ.Β΄/13−9−
1988) Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εθνικής Οικονομίας όπως ισχύει, αποφασίζουμε:
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει
η ισχύς της υπ’ αριθμ. 78482/25−8−1988 (ΦΕΚ 678/τ.Β΄/13−
9−1988) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εθνικής Οικονομίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κατ’ εξαίρεση για τα έως τη δημοσίευση της πα−
ρούσας απόφασης συναφθέντα δάνεια εξακολουθεί
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να ισχύει η επιδότηση επιτοκίου μέχρι την ημερομηνία
λήξης των δανείων αυτών.
Τα ποσά που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη από
την ανωτέρω καταργούμενη απόφαση επιδότησης επι−
τοκίου καταβάλλονται στο εξής στην Τράπεζα Πειραιώς
στην οποία περιήλθαν τα στοιχεία ενεργητικού και πα−
θητικού της υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζικής εταιρείας
με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε»
δυνάμει της απόφασης αριθ. 549/VΙΙ/2012 της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του λογαριασμού
του Ν. 128/75.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/25471/0023Α
(2)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−
νων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 31/03/2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/90
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/τ.Α΄/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ
128 Α/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/8.2.1994).
4. 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 (άϋλοι
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/22.3.1994).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
9 του Ν. 2579/98).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151/τ.Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682/99
(ΦΕΚ 16 /τ.Α΄/99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου

37 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2003).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/ 27−11−1995)
και του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.
Α΄/17−8−2010).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/16−3−2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/τ.Β΄/16−3−
2012).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/1998), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/2011).
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7−10−2009).
11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/2009).
12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/2012).
13. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−07−2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμμα−
τέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών»
(ΦΕΚ 2183/τ.Β΄/2012).
14. Την υπ’ αριθμ. 2/22468/0023Α/12−04−2007 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιη−
μένου Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία έκδοσης
16/4/2007.
15. Τις υπ’ αριθμ. 2/14328/0023Α/20−2−2012 και 2/14949/
0023Α/21−2−2012 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
για την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου,
αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0338003552
και ISIN GR0133005182, λήξης 25.07.2030, σταθερού επι−
τοκίου 2,30%, λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την Ευρωζώνη εξαιρου−
μένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους
έκδοσης τους, για το μήνα Μάρτιο 2013 όπως παρακάτω:

Ημ/νία Αναπροσαρ− ISIN
μογής

Ονομαστική αξία Δείκτης αναφο− Λόγος Δεικτών Αναπροσαρμοσμέ−
ράς
(index ratio)
νο Κεφάλαιο

31/03/13

GR0338003552

10.000.000,00

115,17065

1,12497

11.249.700,00

31/03/13

GR0133005182

75.000.000,00

115,17065

1,12497

84.372.750,00

85.000.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−
ράς της 31/03/2013 προς τον δείκτη αναφοράς κατά
την ημερομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυ−
τός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δεί−
κτης Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο

95.622.450,00

102,37677, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται
ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας
έναρξης των ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο
λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά
ψηφία.
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Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
κατ' έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγ−
γράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F
Αριθμ. 2/25467/0023Α
(3)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−
νων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 31/03/2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/90
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/τ.Α΄/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ
128/τ.Α΄/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/8.2.1994).
4. 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 43 τ.Α΄/22.3.1994).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
9 του Ν. 2579/98).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151/τ.Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682
/99 (ΦΕΚ 16 Α/ 99)), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
37 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2003).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27−11−1995) και
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/17−8−2010).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/16−3−2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσί−
ων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/τ.Β΄/
16−3−2012).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α /1998), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7−10−2009).
11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/2012).
12. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 /τ.Α΄/2009).
13. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−07−2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμμα−
τέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών»
(ΦΕΚ 2183/τ.Β΄/2012).
14. Την υπ’ αριθμ. 2/16773/0023/τ.Α΄/20.03.2003 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003
κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημενού ομολογιακού δα−
νείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.07.2025».
15. Την υπ’ αριθμ. 2/14949/0023Α/21−2−2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου.
16. Την υπ’ αριθμ. 2/13615/0023/τ.Α΄/13−3−2006 (ΦΕΚ 387
/Β/30−03−2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς
της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων
ομολόγων, λήξης 25.07.2025, έτος βάσης 2005=100»,
αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0128005627,
λήξης 25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90%, λόγω της
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Κατανα−
λωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για το
μήνα Μάρτιο 2013 όπως παρακάτω:

Ημ/νία Αναπροσαρ− ISIN
μογής

Ονομαστική αξία Δείκτης αναφο− Λόγος Δεικτών Αναπροσαρμοσμέ−
ράς
(index ratio)
νο Κεφάλαιο

31/03/13

48.000.000,00

GR0128005627

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς
της 31/03/2013 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την
ημερομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός
της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης
Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από
τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο
94,83337, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται
ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας
έναρξης των ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100.
Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκα−
δικά ψηφία.

115,17065

1,21445

58.293.600,00

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
κατ' έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγ−
γράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθ. 2/25473/0023Α
(4)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−
νων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 31/03/2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/90
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ
128 Α/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/8.2.1994).
4. 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 43/τ.Α΄/22.3.1994).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
9 του Ν. 2579/98).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151/τ.Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682/99
(ΦΕΚ 16 Α/ 99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37
του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/ 2003).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /τ.Α΄/27−11−1995)
και του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.
Α΄/17−8−2010).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/16−3−2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα −Δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/τ.Β΄/16−3−
2012).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 /τ.Α΄/1998),
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 /τ.Α΄/7−10−2009).
11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 /τ.Α΄/2009).
12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/τ.
Β΄/2012).
13. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−07−2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα
Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστη−
ρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ
2183 Β/2012).
14. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και
τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημε−
ρομηνία 29−3−2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου
ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επανέκδοση του
συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης
με ημερομηνία 1−4−2008.
15. Την υπ’ αριθμ. 2/31229/0023/9−4−2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Υλοποίηση της τρο−
ποποίησης και αποδοχής προσφορών ανταλλαγής
σειρών τίτλων εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από την
Ελληνική Δημοκρατία και επανέκδοση νέων τίτλων
ομολόγων και νέων τίτλων ΑΕΠ» (ΦΕΚ 1065 Β΄/2012),
αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS0292467775, λήξης
25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλι−
ξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για
την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα
με τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για το μήνα
Μάρτιο 2013 όπως παρακάτω:

Ημ/νία Αναπροσαρ− ISIN
μογής

Ονομαστική αξία Δείκτης αναφο− Λόγος Δεικτών Αναπροσαρμοσμέ−
ράς
(index ratio)
νο Κεφάλαιο

31/03/13

1.000.000.000,00

XS0292467775

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−

115,17065

1,12452

1.124.520.000,00

102,41742, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
κατ' έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγ−
γράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ο μη αναθεωρημένος (unrevised) EQCP της ημερομη−

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013

νίας έναρξης των ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100.

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ράς της 31/03/2013 προς τον δείκτη αναφοράς κατά
την ημερομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυ−
τός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δεί−
κτης Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο

Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκα−
δικά ψηφία.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 222/0051
(5)
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013*
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε−
σματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού
Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄
40/226/27−10−2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».
6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).
7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής /
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφα−
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της
παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
20/19−1−2012).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και
των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προ−
σώπων με τα άρθρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ
Β΄ 1850/03.09.2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 2/33481/0022/27−4−2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ
Β΄/1069/31−5−2011).
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10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 471,48 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 532/31−01−2013 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 532/31−01−2013 συνεδρίαση Πρόγραμμα
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως
30/06/2013, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘ−
ΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 123 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» κωδ. 1) της
Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ
Ο.Τ 123 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» (κωδ. 215789) (Δικαι−
ούχος: «ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ») στο πλαίσιο του Π.Ε.Π.
ΑΤΤΙΚΗ / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΕ986884, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προ−
γραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊ−
κό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο
Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως
συντονίστρια.
− ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΒ 219228, υπάλληλος της 51ης Διεύθυνσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος.
− ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΖ 129734, ως εμπειρογνώμονας.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στο Δήμο Λαυρεωτικής
ως εξής:
• Στις 05/03/2013 έλεγχος στη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου.
• Στις 06/03/2013 έλεγχος στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών, στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου.
• Στις 07/03/2013 έλεγχος φυσικού αντικειμένου, στη
Δημοτική Ενότητα Κερατέας.
4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του ανωτέρω
υποέργου.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.
6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.
7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 97/ΥΟΔΔ/6.3.2013.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
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Αριθμ. 229/0051
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 138/0051/5.2.2013 (ΦΕΚ 61/
ΥΟΔΔ/15.2.2013) απόφασης του Προέδρου της Επι−
τροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για για τη διενέρ−
γεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου του φορέα: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟ−
ΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ» για το ΜΧΤ
«JEREMIE»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚΑ΄ 267).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/2010
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτε−
λεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατη−
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚΑ΄53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού
Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024 /27−
10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄40/226/27−10−2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».
6. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).
7. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄
2183) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι−
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να
υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο−
μικής Πολιτικής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ.
2, περιπτ. ιβ).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του
άρθρου 16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728.70 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία

βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄ ).
11. Την εγκεκριμένη στην αρ. 487/09−05−2012 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 487/09−05−2012 συνεδρίαση Πρόγραμμα
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως
30/06/2013, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αρ. 138/0051/5−2−2013 απόφαση
για τη «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για
τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα δια−
χείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ» για ΤΟ ΜΧΤ
«JEREMIE» και αντικαθιστούμε το θέμα και τις παραγρά−
φους 1, 3 και 4 ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου
για την διενέργεια ειδικού ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύ−
στημα του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ)
«JEREMIE»
«1. Συστήνουμε Ομάδα για την διενέργεια ειδικού ελέγ−
χου της ΕΔΕΛ στο σύστημα του Μέσου Χρηματοοικο−
νομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) JEREMIE»
«3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
25/02/2013 έλεγχος στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
της Εφαρμογής των ΕΠ
26/02/2013 έλεγχος στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου
JEREMIE
27/02/2013 έλεγχος στον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστω−
τικό Οργανισμό ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
28/02/2013 έλεγχος στον Ενδιάμεσο Χρηματοπιστω−
τικό Οργανισμό ALPHA BANK
1/03/2013 έλεγχος στην ΕΥΣΕΕΠ και το Ταμείο Χαρ−
τοφυλακίου JEREMIE.»
«4. Έργο της Ομάδας είναι ο ειδικός έλεγχος του
συστήματος του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
(ΜΧΤ) «JEREMIE» λόγω προόδου υλοποίησης που έχει
επιτευχθεί στο Μέσο αυτό.»
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 138 /0051/5−2−2013 από−
φαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθμ. 9001/7845
(7)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας καθώς
και λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέ−
ρες των Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλη−
τικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/27−
12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−06−2007).
4. Την υπ' αριθμ. 3/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός, Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Ηλιούπολης» περί καθιέρωσης διαφορετικού
ωραρίου και λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσι−
μες ημέρες των Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε τη λειτουργία από Δευτέρα έως Κυρια−
κή συμπεριλαμβανομένων και των αργιών στους κάτωθι
χώρους ως εξής:
α) Ανοιχτοί Αθλητικοί Χώροι: 07:00 − 24:00
β) Κλειστοί Αθλητικοί Χώροι: 07:00 − 24:00
γ) Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης: 07:00 − 24:00
και (24ωρη φύλαξη)
δ) Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής: 07:00 − 23:00
ε) Δημοτικός Κινηματογράφος «Μελίνα Μερκούρη»:
19:00 − 02:00
στ) Κλειστό Δημοτικό Θέατρο: 19:00 − 02:00
ζ) Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Άλσους. (24ωρη φύλαξη)
η) Δημοτική Βιβλιοθήκη: 08:30 − 20:30
θ) Εργαστήρια Εικαστικών Τεχνών: 09:30 − 22:30,
διότι στις έντεκα οργανωμένες αθλητικές εγκαταστά−
σεις εξυπηρετούνται οι αθλούμενοι και τα αθλητικά
σωματεία, διεξάγονται επίσημοι αγώνες ποδοσφαί−
ρου Β΄ Εθνικής κατηγορίας, ποδοσφαίρου σάλας Α΄
Εθνικής κατηγορίας, πετοσφαίρισης Α2 κατηγορίας,
αγώνες πόλο Α2 κατηγορίας, αγώνες καλαθοσφαίρι−
σης, χειροσφαίρισης, ποδοσφαίρου διαφόρων ερασιτε−
χνικών κατηγοριών, καθώς επίσης και αγώνες συγχρο−
νισμένης κολύμβησης, αγώνες γυμναστικής, ενόργανης,
ρυθμικής, τέννις σε διασυλλογικό και πανελλήνιο επί−
πεδο, επιπλέον το προσωπικό εργάζεται σε διάφορες
αθλητικές εκσηλώσεις, όλες τις ημέρες τις εβδομάδας,
στις αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις και σε
τουρνουά και εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τους
κατοίκους της πόλης και αποτελούν θεσμούς, Έκθεση
Βιβλίου Ηλιούπολης, Φεστιβάλ Ηλιούπολης, Αποκρι−
άτικες Εκδηλώσεις, Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις,
Λογοτεχνικές Βραδιές, Πολιτιστικά Αφιερώματα, Χο−
ρωδιακή Συνάντηση, Συναυλίες, Χειμερινές Συναντή−
σεις, Εκθέσεις Εικαστικών Τεχνών, Μαθητικό Φεστιβάλ,
Φεστιβάλ ερασιτεχνικών τοπικών σχημάτων−ημέρες
δημιουργίας στην πόλη μας, Πολιτιστικές Διαδρομές,
ο λαϊκός αγώνας δρόμου (γύρος Ηλιούπολης), Ποδη−
λατικός Γύρος Ηλιούπολης κ.λπ.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 17.000,00 € περίπου σε βάρος του
προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός, Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης», για το οικονομικό έτος
2013 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 15.6012, 15.6022 και 15.6042,
δαπάνη ύψους 20.000,00 € περίπου προκαλείται για τα
επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων κωδικών του προϋπο−
λογισμού του ΝΠΔΔ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 25590/815
(8)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με
ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυ−
χτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές
και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/1987 (Α΄ 195)
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς»,
στ) του Ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ζ) του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας − Δασοπρο−
στασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
η) του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση της
Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία»,
θ) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη διάταξη της παρ. 3, στοιχείο δ του άρθρου 1
της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β΄ 769)
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διάταξη
προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11.02.13
(Β΄ 388) τροποποιητική ΥΑ.
3. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου, σε ότι αφορά τόσο την καθημερινή τους
λειτουργία όσο και την υλοποίηση των προγραμμάτων
Δασοπροστασίας και την εν γένει εύρυθμη και απρό−
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σκοπτη λειτουργία τους, με την κατά το δυνατόν άρτια
οργάνωση τους και την πλήρη αξιοποίηση του έμψυχου
δυναμικού τους, για την αποτελεσματικότερη άσκηση
των αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί.
4. Την ανάγκη εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευ−
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές
ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες, μετά και την ενσωμάτωση της Αγρο−
φυλακής, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων συνολικά
του αντικειμένου Δασοπροστασίας και την εύρυθμη
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
90 του ΠΔ 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», από τις διατά−
ξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το τρέχον
έτος συνολικού ποσού 325.122,27 περίπου, η οποία θα
καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0511, 0512 και 0711 του Κρατικού
Προϋπολογισμού και από πόρους του Πράσινου Ταμείου,
αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθορίζοντας ότι
το σύνολο ή μέρος του μονίμου και του με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπηρετούντος προσωπι−
κού των εν λόγω υπηρεσιών, των κλάδων ΔΕ Δασο−
φυλάκων−Γεωτεχνικών ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών
οδηγών, ΤΕ και ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, ΤΕ και
ΔΕ Εργοδηγών, ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων,
ΥΕ Δασοφυλάκων και ΥΕ Υπαλλήλων Δασοπροστασίας,

θα παρέχει εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των
εργασίμων ημερών καθώς και, τις νυχτερινές ώρες,
τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
καθ' όλο το έτος.
Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας
Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζό−
μενα ανά κατηγορία και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον
πρόγραμμα Δασοπροστασίας.
Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 8 Μαρτίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην υπ’ αριθμ. 9503/101822/21−12−2012 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Γ΄/24−1−2013, στη σελίδα 362. στη
Β΄ στήλη, στον 19 στίχο, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο
«με την αριθ. 9503/101822/21 −2−2012 απόφαση.,.»,
στο ορθό
«με την αριθ. 9503/101822/21−12−2012 απόφαση...».
(Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
και Τροφίμων

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02006742203130008*

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

