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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   2/82995/0023Α (1)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκει−

ας 4 και 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασί−
ας 13/11/2012.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

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

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

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

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

5. Την υπ’ αριθμ. 2/82436/0023Α/13−11−2012 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων 
Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 4 και 
13 εβδομάδων στις 16/11/2012 μέσω Δημοπρασίας και 
διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία 
διακανονισμού».

6. Τα αποτελέσματα της από 13/11/2012 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
4 και 13 εβδομάδων.

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

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

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

10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά−
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/57 και ν. 1266/82, που θα 
εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 13 Νοεμβρίου 2012 για 
διάρκεια 4 εβδομάδων (ή ενός μήνα) σε 3,95% και για 
διάρκεια 13 εβδομάδων (ή τριών μηνών) σε 4,20%.

2. Τα παραπάνω επιτόκια είναι εκείνα που προέκυψαν 
κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου διάρκειας 4 και 13 εβδομάδων στις 
13/11/2012.

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

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα 
οικονομικά έτη 2012 και 2013, η οποία έχει προβλεφθεί 
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του 
Δημοσίου Χρέους.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 2/82994/0023Α (2)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−

κού Δημοσίου διάρκειας 4 και 13 εβδομάδων στις 
16/11/2012 μέσω δημόσιας εγγραφής.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση 
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό 
και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994).

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

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

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 
81 Α/1982) και την Πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του 
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α/1996).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998), καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 37 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωμα−
τικών 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/2000).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/1995) και του άρθρου 64 του 
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 38 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/2010).

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

10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α/1982).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/15−03−2012 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 785 Β/2012).

12. Την υπ’ αριθμ. 2/60752/0004/9−9−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανι−
σμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντο−
λοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).

13. Την υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β/2001).

14. 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» (ΦΕΚ 2241 Β/2010).

15. Την υπ’ αριθμ. 2/98017/0023/Α/29−12−2011 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2012» (ΦΕΚ 3052 Β/2011).

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

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

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

19. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 
Β/2012).

20. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά−
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες 
διατάξεις « (ΦΕΚ 112 Α/2010).

21. Το υπ’ αριθμ. 2407/9−11−2012 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 13/11/2012 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό.

22. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 13ης Νοεμβρίου 2012, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμμα−
τίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 4 και 13 εβδο−
μάδων, με ημερομηνία έκδοσης την 16η Νοεμβρίου 2012 
και ημερομηνία λήξης την 14η Δεκεμβρίου 2012 για τα 
έντοκα γραμμάτια διάρκειας 4 εβδομάδων και την 15η 
Φεβρουαρίου 2013 για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 
13 εβδομάδων.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσης 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 3,95% 
για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 4 εβδομάδων και 
4,20% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομά−
δων, δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς 
που έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμ−
ματίων της 13ης Νοεμβρίου 2012.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος 
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.
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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 εκδο−
θούν ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί (ISIN Β, GR0026140476 
για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 4 εβδομάδων και 
GR0026141482 για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 
εβδομάδων). 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 αρχίζει την Δευ−
τέρα 12 Νοεμβρίου 2012 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 
14 Νοεμβρίου 2012.

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 διάθε−
σης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής αξίας 
15.000 Ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα γίνονται 
από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών (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 των 
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 (GR0006001847 
για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 4 εβδομάδων και 
GR0000102054 για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 
εβδομάδων). 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 Ελληνι−
κού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β/23.5.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του 
δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 2/82436/0023Α (3)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−

κού Δημοσίου διάρκειας 4 και 13 εβδομάδων στις 
16/11/2012 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυ−
σικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση 
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό 
και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994).

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 
81 Α/1982) και την Πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του 
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α/1996).

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/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).

7. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως 
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ» (ΦΕΚ 207 
Α/2000).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/1995) και του άρθρου 64 του 
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 38 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/2010).
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9. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /1998), όπως τροποποιήθηκε 
με τονν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

10. 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/1982).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/15−03−2012 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 785 Β/2012).

12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/ 
0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).

13. Την  υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β/2001).

14. 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» (ΦΕΚ 2241 Β/2010).

15. Την υπ’ αριθμ. 2/98017/0023/Α/29−12−2011 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2012» (ΦΕΚ 3052 Β/2011).

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

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

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

19. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 
Β/2012).

20. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά−
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

21. Το υπ’ αριθμ. 2407/9−11−2012 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 13/11/2012 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία 
της δημοπρασίας στις 13 Νοεμβρίου 2012, 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 4 και 13 εβδομάδων, 
σε ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 16η Νοεμβρίου 2012 
και ημερομηνία λήξης την 14η Δεκεμβρίου 2012 για τα 
έντοκα γραμμάτια διάρκειας 4 εβδομάδων και την 15η 
Φεβρουαρίου 2013 για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 
13 εβδομάδων.

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 δύο δισεκατομ−
μύρια εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (2.125.000.000,00) 
ευρώ για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 4 εβδομάδων 
και ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000,00) ευρώ για τα 
έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων.

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 των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, 
την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι 
ανταγωνιστικές προσφορές για καθεμία έκδοση (4 και 13 
εβδομάδων) ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημο−
πρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφο−
ράς 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 προσφο−
ρές 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 δημοπρατούμενου ποσού.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές αξίες 
πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ (€1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονομα−
στική 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 για καθεμία έκδοση 
δικαιούνται να υποβάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγμα−
τευτές (μία μη ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η 
ποσότητα που θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ 
μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 
30% του δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους 
ενδιαφερόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή 
τους στις μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη αντα−
γωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται στην τιμή της 
τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημο−
πρασία (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 
13 Νοεμβρίου 2012 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των απο−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46963

τελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέρα 
της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 13 Νοεμβρίου 2012 
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 δικαί−
ωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και μέχρι τη 12:00 
μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 15ης Νοεμβρίου 2012, να 
υποβάλουν προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση 
στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή 
στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% του δημο−
πρατούμενου ποσού για καθεμία έκδοση. 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 
συμμετοχής ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές 
προσφορές των προηγουμένων της παρούσας, τριών δη−
μοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού 
θα κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους Βασικούς 
Διαπραγματευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 15ης Νο−
εμβρίου 2012, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου 2012, ημερομη−
νία 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 

16ης Νοεμβρίου 2012 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και 
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την 
Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012, η Τράπεζα της Ελλάδος, 
οι Τράπεζες, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς 
οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους έντοκα γραμμάτια 
από την παραπάνω δημοπρασία, μπορούν να διαθέτουν 
τους τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε 
απεριόριστα ποσά, σε τιμή που θα καθορίσουν οι ίδιοι.

Προϋπόθεση για την παραπάνω διάθεση είναι, οι επεν−
δυτές να είναι φυσικά πρόσωπα −κάτοικοι της Ε.Ε., να 
διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και 
να έχουν μερίδα επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων 
(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 ισχύουν τα 
ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 16 Νοεμβρί−
ου 2012 για φυσικά πρόσωπα (GR0026140476 για τα έντο−
κα γραμμάτια διάρκειας 4 εβδομάδων και GR0026141482 
για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων).

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 φορείς 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμμα−
τίων από τα αρχικά IS ΙΝ (GR0006001847 για τα έντοκα 
γραμμάτια διάρκειας 4 εβδομάδων και GR0000102054 
για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων) (δη−
μοπρασίας) στα ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), 
κατά την συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης 
εργάσιμης ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερί−
δες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων των ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους φορείς, 
οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους και στη συνέχεια 
θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β στο αρχικό ISIN της 
δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας 2/89260/0023/29−
12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β/23.5.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του 
δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 93290

(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλή−

λους που υπηρετούν στην Ιατροδικαστική Υπηρε−
σία του Κράτους.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012 −2015», όπως ισχύει, μετά την 
αντικατάσταση του από το άρθρο 45 παρ. 1 του Ν. 4071/ 
2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

3. Το Π.Δ. 36/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι−
καιοσύνης» (ΦΕΚ 29 Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 62897/6.7.2012 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

5. Την υπ’ αριθμ. 84913/1.11.2012 (ΑΔΑ: 42ΧΩ−9ΤΕ) από−
φαση του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης 
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Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία εγκρίνεται 
η δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων τετρακοσίων (1400) 
ευρώ για την υπερωριακή απογευματινή εργασία μηνός 
Νοεμβρίου, των υπαλλήλων των Ιατροδικαστικών Υπη−
ρεσιών και στην οποία έχει αποτυπωθεί και βεβαιωθεί 
από την Υ.Δ.Ε. στο Υ.Δ.Δ. & Α.Δ, ότι η ανωτέρω δαπάνη 
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Φορέα 17, 
Ειδικό Φορέα 120 και ΚΑΕ 0511 πίστωσης και το γεγο−
νός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
ύψους 485€ που θα βαρύνει τον αναφερόμενο Κ.Α.Ε.

6. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας μέχρι είκοσι (20) υπαλλήλων, που υπηρε−
τούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους, για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλη−
σης μέχρι είκοσι (20) υπαλλήλων που υπηρετούν στην 
Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους, για το χρονικό 
διάστημα που αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της 
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και 
την 30.11.2012 και για μέχρι 108 ώρες συνολικά.

Οι ώρες που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος 
ανά μήνα δεν μπορούν να υπερβούν τις είκοσι (20).

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων θα αφορά 
στις επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές υπηρεσια−
κές ανάγκες που προκύπτουν λόγω συσσωρευμένων 
εκκρεμοτήτων εξαιτίας του ολιγάριθμου ανθρώπινου 
δυναμικού, οι οποίες δεν είναι δυνατό να καλυφθούν 
εντός του θεσπισμένου ωραρίου λειτουργίας των ια−
τροδικαστικών υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω ώρες κατανέμονται κατά υπηρεσία ως εξής:

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΕΣ Υπάλλη−
λοι

1. Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών 32 μέχρι 6
2. Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά 10 μέχρι 2
3. Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης 05 1
4.  Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου 

& Καλαμάτας 05 1
5. Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών 07 1
6. Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αιγαίου (Σύρος) 05 1
7.  Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου 

(Ρόδος) 06 1
8. Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης 14 2
9.  Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης (Κο−

μοτηνής) 05 1
10.  Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δ. Μακεδονί−

ας (Κοζάνης) 06 1
11. Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας 05 1
12. Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας 05 1
13. Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας 03 1
ΣΥΝΟΛΟ: 108 μέχρι 20
Τα προβλεπόμενα από το νόμο για την εκκαθάριση δι−

καιολογητικά, θα υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυν−
ση Οικονομικού − Τμήμα Προϋπολογισμού, της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι Προϊστάμενοι των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών θα 
κατανέμουν τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των 
υπηρεσιών τους και θα περιγράφουν το συγκεκριμένο 
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελεσθούν.

Οι ίδιοι προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο 

πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης κα−
θώς και για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντιστοίχων 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την ημέρα δημο−
σίευσής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

F
    Αριθμ. 16446 (5)

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
(α) Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο−

γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3−12−2007) και ειδικότερα 
τα άρθρα 3, 5, 7, 8, 18, 21, 22 και 26 αυτού, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

(β) Του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14−11−2000), όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 

(γ) 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 98/Α/22−4−2005).

(δ) Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995), όπως ισχύει και ειδικότερα την 
παρ. 3 του άρθρου 22 αυτού.

(ε) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 94/Α/22−11−2010).

2. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
4 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10−8−2012). 

3. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012)

4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 
2105/Β/9−7−2012).

5. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 
Α/187/11.10.2004), όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 26329/19.12.2008 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανά−
πτυξης «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προ−
σόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής 
των Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
(ΦΕΚ 2654/Β/30−12−2008), όπως τροποποιήθηκε με την 
με αρ. 16843/24−9−2009 (ΦΕΚ 2174/Β/2.10.2009) υπουργική 
απόφαση και ισχύει.
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7. Τον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11−7−2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευ−
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάρ−
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

8. Τον Κανονισμό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της 8−12−
2006 (ΕΕΕΕ L 317/27.12.2006) «για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 1083/2006 
του Συμβουλίου της 11−7−2006 περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά−
πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και του Κανονισμού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

9. Την ανάγκη οργάνωσης των μηχανισμών σχεδια−
σμού και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων 
στο Υπουργείο Τουρισμού.

10. Το υπ’ αριθμ. 16430/23−11−2012 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Τουρισμού.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται α) 
ετήσια δαπάνη ύψους € 13.800,00 σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού για το έτος 2013 και κάθε επόμενο 
έτος για την κάλυψη των επιδομάτων θέσεων των Προ−
ϊσταμένων της Υπηρεσίας και β) ετήσια δαπάνη ύψους 
€ 18.000,00 για λειτουργικά έξοδα για το έτος 2013 και 
κάθε επόμενο έτος, η οποία θα καλυφθεί από τις πι−
στώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 
011/2 και του προϋπολογισμού του έργου «Δαπάνες Τε−
χνικής Υποστήριξης Εφαρμογής ΕΥΣΕΔ (ΤΥΕ & ΕΥΣΕΔ) 
χρηματοδοτούμενες από αμιγώς εθνικούς πόρους» με 
κωδικό έργου 2011 ΣΕ 01120000, μετά από έγκριση ανά 
έτος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του προγράμματος 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής βάσει του άρθρου 19 
του Ν. 3614/2007. Τέλος, δεν θα προκληθεί πρόσθετη 
δαπάνη εξοπλισμού, καθ’ όσον θα χρησιμοποιηθεί ο 
υφιστάμενος εξοπλισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο−
νισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής των δράσεων του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης που υπήρχε πριν 
την κατάργησή της με την υπ’ αρ. ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266 
(ΦΕΚ 40/Β/1−2−2011) απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πολιτι−
σμού και Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού

1. Στο Υπουργείο Τουρισμού συνιστάται Ειδική Υπη−
ρεσία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και 
Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού», εφεξής «Ειδι−
κή Υπηρεσία», κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου β΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007.

2. Η Ειδική Υπηρεσία υπάγεται απευθείας στο Γενικό 
Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του 
Υπουργείου Τουρισμού.

3. Αποστολή της Ειδικής Υπηρεσίας είναι ο σχεδια−
σμός, ο συντονισμός και η υποστήριξη της Διαχείρισης 
και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Τουρι−
σμού, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 
και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της 

Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) για την προγραμματική περίοδο 2007 
έως 2013, καθώς και η δυνατότητα άσκησης των αρ−
μοδιοτήτων του ιδίου Υπουργείου, ως Δικαιούχου δρά−
σεων στους τομείς αρμοδιότητάς του, κατά την έννοια 
της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007, στο 
πλαίσιο των ως άνω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

4. Η Ειδική Υπηρεσία δύναται να ορίζεται ως Ενδιάμε−
σος Φορέας Διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 
4 του Ν. 3614/2007, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες δια−
χείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων στους τομείς αρμοδιότητάς της. 

Άρθρο 2 
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας 

1. Η Ειδική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τρεις (3) Μο−
νάδες, ως εξής:

Α. Μονάδα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Παρα−
κολούθησης

Β. Μονάδα Εφαρμογής
Γ. Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης 
2. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Μονά−

δων, είναι δυνατή με απόφαση του Προϊσταμένου της 
Ειδικής Υπηρεσίας η σύσταση και συγκρότηση μη αμει−
βόμενων Επιτροπών ή Ομάδων Έργου ή Εργασίας από 
προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων θεμάτων, ιδίως κατά το σχεδιασμό, την 
ανάθεση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την 
παραλαβή συγκεκριμένων έργων/ δράσεων. 

Στις ως άνω μη αμειβόμενες επιτροπές ή ομάδες είναι 
δυνατόν να μετέχουν και υπάλληλοι που υπηρετούν 
σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού (ή σε 
φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο), καθώς και 
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Στην περίπτωση αυτή η 
σύσταση και συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων γίνεται 
με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Άρθρο 3 
Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας εξειδικεύονται 
και κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της, ως εξής:

Α. Η Μονάδα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Πα−
ρακολούθησης είναι αρμόδια για τα ακόλουθα:

1. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Τουρισμού για την αξιολόγηση και την εισήγη−
ση των κατάλληλων πολιτικών και στρατηγικής για τη 
βελτίωση του τομέα του τουρισμού, καθώς και για την 
προώθησή τους στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα.

2. Μελετά και εισηγείται, σε συνεργασία με τις αρμό−
διες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, τη σκοπιμό−
τητα και τις προτεραιότητες εκτέλεσης έργων και δρά−
σεων στους τομείς αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο των 
εγκεκριμένων πολιτικών και με την αξιοποίηση Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, καταρτίζει το 
Ετήσιο Πρόγραμμα εκτέλεσης έργων/ δράσεων στους 
τομείς αρμοδιότητάς της, κατόπιν υποβολής προτάσεων 
από τις λοιπές Μονάδες της ή από άλλες υπηρεσίες.

3. Διερευνά τη δυνατότητα χρηματοδότησης, σχεδι−
άζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις 
ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαι−
τούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των έργων/ δρά−
σεων που αποφασίζεται να υλοποιηθούν στους τομείς 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

4. Συμβάλλει στην προετοιμασία του απαραίτητου νο−
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μοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση 
των έργων/ δράσεων, κυρίως ως προς τους Κανονισμούς 
των Ταμείων, την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

5. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και με−
ριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών και εμπει−
ρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της Ειδικής 
Υπηρεσίας.

6. Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων/ δράσεων 
του Υπουργείου Τουρισμού στο πλαίσιο των Επιχει−
ρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., των εθνικών ή 
και άλλων πόρων και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες 
παρεμβάσεις για την προώθησή τους. Η παρακολούθηση 
οργανώνεται κατά πηγή χρηματοδότησης (όπως ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ, ΕΣΣΑΑ, ΕΣΣΑΑΛ, ΣΔΙΤ κ.λπ.).

7. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. που περι−
λαμβάνουν κατηγορίες έργων/ δράσεων που αφορούν 
και επηρεάζουν τους τομείς της αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Τουρισμού, αξιολογεί τα αποτελέσματά 
τους και διατυπώνει εισηγήσεις για την τροποποίηση/ 
βελτίωσή τους.

8. Μεριμνά, σε συνεργασία με τη μονάδα Γ, για την 
ορθή υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας των υλο−
ποιούμενων δράσεων.

9. Συμμετέχει στην προετοιμασία των θέσεων του 
Υπουργείου Τουρισμού στο πλαίσιο της διαπραγμάτευ−
σης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.

10. Αξιολογεί και εισηγείται στον Υπουργό σχετικά με 
τη δυνατότητα υλοποίησης μη συγχρηματοδοτούμενων 
έργων.

11. Διαχειρίζεται και συντηρεί το σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας.

Β. Η Μονάδα Εφαρμογής είναι αρμόδια για τα ακό−
λουθα:

1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των 
ενεργειών που απαιτούνται για υλοποίηση των έργων / 
δράσεων του Υπουργείου Τουρισμού, των οποίων έχει 
αποφασισθεί να προωθηθεί η υλοποίηση στο πλαίσιο 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα και με το 
ισχύον κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο. 

2. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές 
όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μεριμνά για 
την υποβολή όλων των απαραιτήτων εγγράφων που 
είναι αναγκαία για την ένταξη σε Επιχειρησιακά Προ−
γράμματα πράξεων του Υπουργείου Τουρισμού. Παρα−
κολουθεί την πορεία της ένταξης των πράξεων αυτών 
στα Προγράμματα. 

3. Στις περιπτώσεις που το Υπουργείο είναι Δικαιούχος 
πράξεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η 
Μονάδα Β δύναται να ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες, 
μεριμνώντας ιδίως για:

α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώ−
σεων για την χρηματοδότηση των πράξεων.

β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προ−
κηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων, 
κ.λπ.).

γ) Τη διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικο−
νομικού αντικειμένου των πράξεων.

δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού 
αντικειμένου των πράξεων.

ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών 
προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες.

στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λο−
γιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που 
έχουν σχέση με την πράξη. 

ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές 
όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται 
για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων. 

η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλε−
κτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότη−
τας των πληροφοριών με το Ολοκληρωμένο Πληροφο−
ριακό Σύστημα του Ε.Σ.Π.Α.

4. Υποστηρίζει τις ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών 
του Υπουργείου Τουρισμού σε τεχνικά και οργανωτικά 
θέματα, για τη διασφάλιση της ορθής, απρόσκοπτης 
και έγκαιρης ολοκλήρωσης των έργων που υλοποιούν.

5. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο για τα έργα/ δράσεις, 
αρμοδιότητάς της, που χρηματοδοτούνται από Επιχει−
ρησιακά Προγράμματα.

6. Υποβάλλει προτάσεις στη Μονάδα Α για την υλοποί−
ηση έργων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων 
του Ε.Σ.Π.Α.

7. Συμβάλλει στην ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση 
έργων και πράξεων, προωθώντας ενέργειες που έχουν 
στόχο την άρση τυχόν εμποδίων αν διαπιστωθεί η στα−
σιμότητά τους.

8. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία αναλαμβά−
νει καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης πράξεων 
κρατικών ενισχύσεων, η Μονάδα Β δύναται να ασκεί τις 
κάτωθι αρμοδιότητες:

α) Προετοιμάζει, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσί−
ες του Υπουργείου Τουρισμού, το κανονιστικό πλαίσιο 
εφαρμογής για τις κατηγορίες δράσεων των τομέων 
αρμοδιότητάς της που χρηματοδοτούνται από επιχει−
ρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. και μεριμνά για την 
έγκρισή του. 

Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάζεται και εισηγείται προς 
έγκριση στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, τις 
κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, εξειδικευμένα 
και αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης των πρά−
ξεων στο οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

β) Εκδίδει τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων 
που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων από τους 
δυνητικούς δικαιούχους και παρέχει σαφείς και λεπτο−
μερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

i. τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει 
να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να 
ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων, 

ii. τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρη−
ματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,

iii. τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδό−
τηση πράξεων,

iv. την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρόταση 
επιλεγεί.

γ) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των 
προτάσεων που υποβάλλονται, οι οποίες και αρχειο−
θετούνται. 

δ) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται σύμ−
φωνα με τα εγκεκριμένα αναλυτικά κριτήρια επιλογής 
και ένταξης των πράξεων. 

ε) Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής 
(νομικές δεσμεύσεις) των πράξεων στις δράσεις και άξο−
νες προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος, 
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καθώς και τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων 
στην οικεία ιστοσελίδα της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης.

στ) Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων των απο−
φάσεων υπαγωγής ή ανάκλησης αυτών. 

ζ) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρη−
ματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίη−
σή τους με βάση την απόφαση ένταξης, καθώς και για 
τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς 
και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλο−
ποίησής τους. 

η) Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγ−
χρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η 
πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δι−
καιούχοι, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς 
τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο των 
ανωτέρω επαληθεύσεων, επιβεβαιώνεται ότι:

i. Ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλει τις δαπάνες 
οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης 
της ενίσχυσης. 

ii. Το αντίστοιχο τμήμα του έργου (φυσικό αντικείμενο) 
έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋ−
ποθέσεις της απόφασης υπαγωγής / έγκρισης.

iii. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί.
iv. Οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς.
v. Η ενίσχυση και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το 

εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.
vi. Έχουν τηρηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες για την 

αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από 
άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από 
άλλη προγραμματική περίοδο.

θ) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης καταβολής 
της δημόσιας ενίσχυσης.

ι) Μεριμνά για την καταβολή στους δικαιούχους της 
δικαιούμενης δημόσιας ενίσχυσης που ορίζεται στην 
απόφαση καταβολής της δημόσιας ενίσχυσης με την 
προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των απαιτού−
μενων δικαιολογητικών.

ια) Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συ−
ντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της 
δημόσιας συνεισφοράς.

ιβ) Τηρεί αρχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση 
τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδι−
κασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Εάν οι 
επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, 
τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη 
δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις 
ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

ιγ) Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνι−
κού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος 
και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές 
επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή 
του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από τα 
επιχειρησιακά προγράμματα, καταχωρώντας τις αντί−
στοιχες λογιστικές εγγραφές στο Ολοκληρωμένο Πλη−
ροφοριακό σύστημα και ενημερώνοντας σχετικά την 
Αρχή Πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις που απαιτείται 
ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών εφαρμόζει τις διαδικασίες της ανάκτησης.

ιδ) Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή στην 
αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των τεκμηριωμέ−
νων απαντήσεών της στα σχετικά πορίσματα ελέγχου.

ιε) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και 
πληρότητα των στοιχείων παρακολούθησης εκτέλεσης 
των πράξεων που συλλέγονται και καταχωρούνται στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με 
τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 

ιστ) Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που 
έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, την πορεία των πράξεων 
που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την 
τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λο−
γιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ιζ) Παρέχει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδι−
κασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε 
σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, 
για σκοπούς πιστοποίησης.

ιη) Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέ−
λεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδό−
τηση δημόσιες υπηρεσίες και τη διάθεση των απαι−
τούμενων πιστώσεων για την υλοποίηση των πράξεων. 

Γ. Η Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης είναι αρ−
μόδια για τα ακόλουθα:

1. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που 
αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τα διοι−
κητικά, οικονομικά, και τα θέματα οργάνωσης και εκ−
παίδευσης της Ειδικής Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό 
επιμελείται και διεκπεραιώνει τις αναγκαίες διοικητικές 
διαδικασίες για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
σύμφωνα με τον Νόμο 3614/2007.

2. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που 
αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, 
στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση 
του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων 
της Ειδικής Υπηρεσίας και μεριμνά για την ανάπτυξη, 
καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πλη−
ροφορικής και επικοινωνιών της Ειδικής Υπηρεσίας.

3. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Ειδικής 
Υπηρεσίας και είναι αρμόδια για τη διακίνηση και την 
αρχειοθέτηση των εγγράφων, καθώς και για την επικύ−
ρωση ακριβών αντιγράφων, τη βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής και τη βεβαίωση της ακρίβειας φωτο−
τυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και εν γένει δικαιολο−
γητικών που αφορούν στην Ειδική Υπηρεσία.

4. Επιμελείται τον συντονισμό με την πληροφορια−
κή υποδομή του Υπουργείου Τουρισμού και του Ο.Π.Σ. 
(Ε.Σ.Π.Α.).

5. Εκτιμά και επιμελείται τις επιμορφωτικές ανάγκες 
για την ορθή υλοποίηση των έργων και πράξεων.

6. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α για την ορθή υλο−
ποίηση των δράσεων δημοσιότητας των υλοποιούμενων 
δράσεων.

7. Σχεδιάζει και υλοποιεί την Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής και τη λογιστική της παρακολούθηση. Ει−
δικότερα μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθε−
ση και την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης 
Εφαρμογής, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς 
πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
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στους τομείς της αρμοδιότητάς της, καθώς και για τη 
διαχείριση των αντιστοίχων πόρων.

8. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία είναι Δι−
καιούχος πράξεων − ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης 
Εφαρμογής για συγχρηματοδοτούμενα έργα, η Μονάδα 
Γ δύναται να ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες. Ως προς 
τις πράξεις αυτές μεριμνά ιδίως για:

α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώ−
σεων για την χρηματοδότηση των πράξεων

β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προ−
κηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων, 
κ.λπ.)

γ) Τη διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικο−
νομικού αντικειμένου των πράξεων

δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού 
αντικειμένου των πράξεων

ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών 
προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες

στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λο−
γιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που 
έχουν σχέση με την πράξη 

ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές 
όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται 
για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων 

η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλε−
κτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότη−
τας των πληροφοριών με το Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α.

Παράλληλα, καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες 
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης το πρόγραμμα ενεργειών 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής.

9. Υποβάλλει προτάσεις στη Μονάδα Α για την υλοποί−
ηση έργων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του Ε.Σ.Π.Α..

Άρθρο 4 
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας

1. Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας γίνεται μέσω 
μετακινήσεων/ τοποθετήσεων ή/και μέσω αποσπάσεων 
προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημοσίου ή/και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τη διαδι−
κασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 3614/2007, 
όπως ισχύει.

2. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 
δεκαπέντε (15) άτομα, τα οποία είναι:

− Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 
συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού, 11 άτομα.

− Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 3 άτο−
μα.

− Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 1 
άτομο. 

3. Οι αποφάσεις απόσπασης ή μετακίνησης των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν καθώς και αυτών που προΐστα−
νται μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, στις 
μονάδες Α2 και Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού 
και Τουρισμού, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ 1620/Β΄/2000) απόφαση 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού και 
αναδιαρθρώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266 

(ΦΕΚ Β/240/11.2.2011) κοινή υπουργική απόφαση, λογίζο−
νται μέχρι τη λήξη τους ως αποφάσεις απόσπασης ή 
μετακίνησης στην Ειδική Υπηρεσία της παρούσας.

4. Οι αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμέ−
νων μονάδων σε υπαλλήλους που προΐστανται, μέχρι 
τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, των μονάδων Α2 
και Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού και Τουρι−
σμού, λογίζονται μέχρι τη λήξη τους, ως αποφάσεις 
ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένων στις μονάδες 
Α και Β αντιστοίχως της Ειδικής Υπηρεσίας της πα−
ρούσας. 

Άρθρο 5
Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας 
και των ασκούντων καθήκοντα προϊσταμένων

στις μονάδες της

Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπη−
ρεσίας και για τον ορισμό προϊσταμένων των επιμέ−
ρους μονάδων αυτής εφαρμόζεται το άρθρο 18 του 
Ν. 3614/2007. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
ή κένωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας, αναπληρώνεται, με απόφαση του αρμοδί−
ου οργάνου, από υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα 
προϊσταμένου μονάδος αυτής. Σε περίπτωση απου−
σίας ή κωλύματος ή κένωσης θέσης προϊσταμένου 
μονάδος της Ειδικής Υπηρεσίας, αναπληρώνεται, με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου από υπάλληλο, ο 
οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου άλλης μονά−
δος αυτής.

Άρθρο 6
Καθορισμός προσόντων

Για τη θέση προϊσταμένου, καθώς και για τις θέσεις 
των προϊσταμένων μονάδων και του προσωπικού της 
Ειδικής Υπηρεσίας, απαιτούνται τα τυπικά, ουσιαστικά 
και πρόσθετα προσόντα, που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 
26329/19.12.2008 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσ−
διορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του 
προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής των δρά−
σεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 
Β/2654/30.12.2008), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 16843/24.9.2009 (ΦΕΚ Β’/2174/2.10.2009) υπουρ−
γική απόφαση και ισχύει.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

1. Πάσης φύσεως εκκρεμότητες της Ειδικής Υπηρεσίας 
Πολιτισμού και Τουρισμού, οι οποίες αφορούν θέματα 
τουρισμού, των οποίων η αρμοδιότητα διαχείρισης και 
συντονισμού περιήλθε στο Υπουργείο Τουρισμού με το 
Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012), όπως τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10.8.2012) μεταφέρονται 
στην Ειδική Υπηρεσία της παρούσας.

2. Η υπ’ αριθμ. 7195/1445/0020/2010 (ΦΕΚ Β/1690/ 
26.10.2010) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτή−
των διαχείρισης για τις κατηγορίες πράξεων «Πράσινος 
Τουρισμός» και «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επι−
χειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ (2007−2013) στην 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρ−
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μογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού και στον Ενδιάμεσο Φορέα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)» λογίζεται ως από−
φαση εκχώρησης στην Ειδική Υπηρεσία της παρούσας 
αντί της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, Διαχείρισης 
και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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