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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   3009/2/80−ιδ΄ (1)
Κατοχή και χρήση κυνηγετικών όπλων σε αεροδρόμια 

για τη μείωση της απειλής πρόσκρουσης πτηνών και 
ζώων σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας*.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2 του ν. 2168/1993 

«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, 
εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες 
διατάξεις» (Α΄147). 

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά ́ Οργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

-
* Αναδημοσιεύεται λόγω εσφαλμένης δημοσίευσης στο ΦΕΚ 

Β΄ 693/2008.

3. Το άρθρο 1 του π. δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση 
Υπουργείων» (Α΄231).

4. Το άρθρο 1 του π. δ/τος 215/2007 «Σύσταση Γενι−
κών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (Α΄ 241).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση των 
θεμάτων που αφορούν τις προϋποθέσεις, τα αρμόδια 
όργανα, τη διαδικασία και τις αναγκαίες λεπτομέρειες 
για την αγορά, κατοχή και χρήση κυνηγετικών όπλων 
από το προσωπικό όλων των αεροδρομίων, για την 
μείωση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών ή άλλων 
ζώων σε αεροσκάφη, την ασφαλή φύλαξη αυτών και 
των πυρομαχικών τους, ως και κάθε άλλου συναφούς 
αντικειμένου.

Άρθρο 2
Αγορά − κατοχή κυνηγετικών όπλων 

1. Επιτρέπεται η αγορά, εισαγωγή και κατοχή κυνηγε−
τικών όπλων, από τον φορέα διοίκησης και λειτουργίας 
αεροδρομίου, κρατικού ή ιδιωτικού, για τον έλεγχο και 
τη μείωση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών ή άλλων 
ζώων σε αεροσκάφη, μετά από άδεια που χορηγείται 
από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου που 
εδρεύει το αεροδρόμιο. 

2. Η αγορά κυνηγετικών φυσιγγίων πραγματοποιείται 
με την επίδειξη της άδειας κατοχής.

3. Σε αεροδρόμια φορέας διοίκησης και λειτουργί−
ας των οποίων είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο−
ρίας (Υ.Π.Α.), η άδεια αγοράς, εισαγωγής και κατοχής 
κυνηγετικών όπλων εκδίδεται στο όνομα του οικείου 
αερολιμενάρχη. Σε μη κρατικά αεροδρόμια στα οποία 
η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε Νομικό Πρό−
σωπο, η άδεια αγοράς, εισαγωγής και κατοχής εκδίδε−
ται στο όνομα του κατά νόμο εκπροσώπου του Νομι−
κού αυτού Προσώπου, ενώ σε μη κρατικά αεροδρόμια 
στα οποία η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε 
φυσικό πρόσωπο, η άδεια αγοράς, εισαγωγής και κα−
τοχής εκδίδεται στο όνομα του φυσικού προσώπου επ΄ 
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ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας 
του αεροδρομίου.

4. Ο αριθμός των εν λόγω όπλων καθορίζεται ανά−
λογα με τις ανάγκες κάθε αεροδρομίου, όπως αυτές 
εκτιμώνται από την Υ.Π.Α. και δεν δύναται να υπερβεί 
τα έξι (6) για κάθε ένα από αυτά, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 6 παρ. 1γ.

5. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για τις περιπτώ−
σεις αεροδρομίων, φορέας διοίκησης και λειτουργίας 
των οποίων είναι η ίδια, δύναται να υποβάλλει αίτημα 
αγοράς συνολικού αριθμού απαιτουμένων κυνηγετικών 
όπλων, δια του αρμοδίου υπαλλήλου της, επ΄ ονόματι 
του οποίου εκδίδεται η σχετική άδεια. Στην περίπτωση 
αυτή, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών, συ−
νυποβάλλεται και αναλυτική κατάσταση με τον αριθμό 
των όπλων που εν συνεχεία θα διατεθούν σε επί μέ−
ρους αεροδρόμια, προκειμένου να εκδοθούν, από τις 
κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι αντίστοιχες 
άδειες κατοχής των.

6. Για την έκδοση των αδειών εισαγωγής, μεταφοράς, 
αγοράς και κατοχής κυνηγετικών όπλων, υποβάλλονται 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του φυσικού προσώπου που προβλέπεται 
στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου από το 
οποίο προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος, κατά περί−
πτωση, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του αιτούντος, 
από την οποία να προκύπτει, ότι δεν εμπίπτει στις απα−
γορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2168/1993, δεν 
τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος, δεν παραπέμπεται 
να δικασθεί για οποιοδήποτε έγκλημα του ν. 2168/1993 
ή άλλο έγκλημα το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές 
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 18 του ιδίου 
νόμου, δεν καταδικάσθηκε, έστω και με οριστική απόφα−
ση, σε οποιαδήποτε ποινή για παράβαση των ανωτέρω 
διατάξεων και ότι τα προς αγορά όπλα πληρούν τις 
αναφερόμενες στη διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 1 
του άρθρου 1, του ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3169/2003 
(Α΄ 189), προϋποθέσεις.

δ. Βεβαίωση της Υ.Π.Α. από την οποία να προκύπτει ο 
αριθμός των προς αγορά όπλων, ανάλογα με τις ανά−
γκες του κάθε αεροδρομίου.

ε. Άδεια λειτουργίας του αεροδρομίου, εφ΄ όσον πρό−
κειται για μη κρατικά αεροδρόμια.

στ. Πιστοποιητικά ιατρών, ειδικότητας νευρολόγου−
ψυχιάτρου και παθολόγου, κρατικού νοσοκομείου ή όπου 
δεν υφίσταται τέτοιο του Κέντρου Υγείας, από τα οποία 
να προκύπτει η ψυχική κατάσταση της υγείας ως και η 
γενικότερη σωματική ικανότητα του υπαλλήλου.

ζ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης, 
το οποίο ζητείται υπηρεσιακώς.

η. Υπεύθυνη Δήλωση, του αιτούντος, σύμφωνα με το 
άρθρο 19 του ν. 2168/1993, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, 
στην οποία εμπεριέχονται τα πλήρη στοιχεία του κατα−
σκευαστή, του εισαγωγέα, το είδος, η ονομασία, καθώς 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω όπλων. Στη 
δήλωση επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα 
και οποιοδήποτε τυχόν άλλο στοιχείο για το συγκε−
κριμένο είδος όπλου. Η εν λόγω δήλωση, μέσω της 
αρμοδίας Αστυνομικής Διεύθυνσης, υποβάλλεται στη 
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

θ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
ι. Ειδικό τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με την 

περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6.
ια. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας υπηρε−

σίας του Πυροσβεστικού Σώματος όταν αυτό απαιτείται 
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
6 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Χρήση κυνηγετικών όπλων 

1. Η χρήση κυνηγετικών όπλων στα αεροδρόμια επι−
τρέπεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους 
κάθε αεροδρομίου, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό 
Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, τον Κανονισμό για τη 
μείωση της απειλής πρόσκρουσης πτηνών και ζώων σε 
αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας και τις ειδικότερες 
οδηγίες της Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας.

2. Για την χρήση των κυνηγετικών όπλων, απαιτείται 
άδεια οπλοφορίας, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια 
αστυνομική αρχή του τόπου που εδρεύει το αεροδρόμιο, 
κατόπιν υποβολής των παρακάτω δικαιολογητικών: 

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
β. Βεβαίωση της διοίκησης του αεροδρομίου, από την 

οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι υπάλληλος του 
αεροδρομίου, στα καθήκοντα του οποίου υπάγεται η 
εκδίωξη των πτηνών για το σκοπό της μείωσης της 
απειλής προσκρούσεων πτηνών σε αεροσκάφη της πο−
λιτικής αεροπορίας και ότι πληροί τα εχέγγυα ασφα−
λούς φύλαξης και χρήσης του όπλου.

γ. Αντίγραφο της άδειας κατοχής των κυνηγετικών 
όπλων που έχει χορηγηθεί κατά τα προαναφερθέντα 
στη Διοίκηση του αεροδρομίου.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία δηλώ−
νει ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του 
άρθρου 18 του ν. 2168/1993, δεν τυγχάνει φυγόποινος ή 
φυγόδικος, δεν παραπέμπεται να δικασθεί για οποιοδή−
ποτε έγκλημα του ν. 2168/1993 ή άλλο έγκλημα το οποίο 
εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις των παρ. 2 και 3 
του άρθρου 18 του ιδίου νόμου και δεν καταδικάσθηκε, 
έστω και με οριστική απόφαση, σε οποιαδήποτε ποινή 
για παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

ε. Πιστοποιητικά ιατρών, ειδικότητας νευρολόγου−ψυ−
χιάτρου και παθολόγου, κρατικού νοσοκομείου ή όπου 
δεν υφίσταται τέτοιο του Κέντρου Υγείας, από το οποίο 
να προκύπτει η ψυχική κατάσταση της υγείας, ως και η 
γενικότερη σωματική ικανότητα του υπαλλήλου, ώστε 
να δύναται να οπλοφορεί με ασφάλεια.

στ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης, 
το οποίο ζητείται υπηρεσιακώς.

ζ. Αντίγραφο της απόφασης πιστοποίησης της εκπαί−
δευσης του υπαλλήλου σύμφωνα με την παράγραφο 4 
του παρόντος άρθρου.

η. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
3. Σε αεροδρόμια φορέας διοίκησης και λειτουργίας 

των οποίων είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 
τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων εκδίδεται άδεια 
οπλοφορίας προτείνονται από τον οικείο Αερολιμενάρ−
χη, μετά από εισήγηση του Τμήματος ή του Γραφείου 
Αερολιμενικού Ελέγχου. Σε μη κρατικά αεροδρόμια 
στα οποία η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε 
νομικό πρόσωπο, η άδεια οπλοφορίας εκδίδεται στο 
όνομα φυσικών προσώπων που καθορίζονται από την 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10791

Διοίκηση του αεροδρομίου. Σε μη κρατικά αεροδρόμια 
στα οποία η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε 
φυσικό πρόσωπο η άδεια οπλοφορίας εκδίδεται στο 
όνομα υπαλλήλου του αεροδρομίου που ορίζεται με 
υπεύθυνη δήλωση του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

4. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων πραγματοποιείται 
με μέριμνα της διοίκησης του αεροδρομίου, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του Κανονισμού για τη μείωση της 
απειλής προσκρούσεων πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη 
πολιτικής αεροπορίας η δε πιστοποίηση της εκπαίδευ−
σης των υπαλλήλων αυτών πραγματοποιείται με από−
φαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αερολιμένων, 
κατόπιν εισήγησης του Αεροδρομίου.

5. Η χρήση των κυνηγετικών όπλων επιτρέπεται κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης υπηρεσίας του υπαλλήλου, εντός 
του αεροδρομίου ή περιμετρικά αυτού εφόσον τούτο κρί−
νεται απολύτως αναγκαίο, κατόπιν εντολής της διοίκησης 
του αεροδρομίου και με παράλληλη ενημέρωση της κατά 
τόπον αρμοδίας αστυνομικής αρχής, αποκλειστικά για 
την εκδίωξη πτηνών ή άλλων ζώων, με σκοπό τον έλεγ−
χο και τη μείωση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών ή 
άλλων ζωών σε αεροσκάφη, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
ελέγχου πτηνών. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 λαμ−
βάνουν κάθε δυνατό μέτρο για την ασφαλή χρήση των 
κυνηγετικών όπλων. Τα κυνηγετικά όπλα μεταφέρονται 
από το χώρο φύλαξής τους στο χώρο όπου πρόκειται να 
γίνει η χρήση τους, εντός θήκης και κενά φυσιγγίων.

6. Τυχόν κλοπή ή απώλεια των κυνηγετικών όπλων και 
των φυσιγγίων αυτών, καθώς και κάθε ατύχημα ή χρή−
ση των όπλων πέραν της προβλεπόμενης, αναφέρεται 
από τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί 
η άδεια οπλοφορίας και από τον φορέα διοίκησης και 
λειτουργίας του αεροδρομίου το ταχύτερο δυνατόν 
στην αρμόδια αστυνομική αρχή, στην Διεύθυνση Αερο−
λιμένων και στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Άρθρο 4
Αρμόδια όργανα – Χρόνος ισχύος αδειών

1. Οι άδειες εισαγωγής και μεταφοράς, χορηγούνται 
από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι άδειες αγοράς, κατοχής 
και οπλοφορίας για τα κυνηγετικά όπλα της παρούσας 
απόφασης εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες Διευ−
θύνσεις Ασφαλείας ή τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της 
Χώρας, οι οποίες μεριμνούν και για την άμεση καταχώ−
ρηση των αδειών αυτών στην αντίστοιχη εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Ελληνικής Αστυνο−
μίας. Στις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος εισαγωγής, 
μεταφοράς κυνηγετικών όπλων, από την Υ.Π.Α., για τις 
ανάγκες περισσοτέρων του ενός αεροδρομίων, οι άδειες 
αυτές εκδίδονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλει−
ας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η άδεια 
αγοράς κυνηγετικών όπλων, εκδίδεται από τη Διεύθυνση 
Ασφαλείας ή Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου όπου 
εδρεύει η αιτούσα αρχή.

2. Οι άδειες της προηγούμενης παραγράφου εκδί−
δονται ύστερα από έγγραφο αίτημα που υποβάλλεται 
στο αστυνομικό τμήμα ή τμήμα ασφαλείας στην περι−
φέρεια του οποίου λειτουργεί ο αερολιμένας. Το αίτημα 
υποβάλλεται ιεραρχικά, με τις σχετικές προτάσεις των 
υπηρεσιών, στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας 
αστυνομική αρχή.

3. Οι άδειες εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς έχουν 
ισχύ 6 μηνών, ενώ η άδεια κατοχής έχει ισχύ 10 ετών.

4. Η άδεια οπλοφορίας ισχύει για 10 έτη. Ο κάτοχος 
της άδειας οπλοφορίας υποχρεούται το μήνα Ιανουάριο 
εκάστου έτους να υποβάλλει στην αστυνομική αρχή 
που εξέδωσε την άδεια, τα ιατρικά πιστοποιητικά του 
άρθρου 3 παρ. 2 περίπτ. ε΄. Παράλληλα η αρμόδια αστυ−
νομική αρχή ζητάει υπηρεσιακώς κατά μήνα Ιανουάριο 
εκάστου έτους την χορήγηση αντιγράφου ποινικού μη−
τρώου δικαστικής χρήσης. 

5. Στις περιπτώσεις που ζητείται η χορήγηση άδειας 
εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς ή κατοχής κυνηγετικών 
όπλων και φυσιγγίων ο διοικητής της υπηρεσίας που 
δέχεται το αίτημα ή οριζόμενος από αυτόν αξιωματικός 
και σε περίπτωση έλλειψης αξιωματικού βαθμοφόρος 
ενεργεί αυτοψία στον προοριζόμενο για τη φύλαξη των 
εν λόγω ειδών χώρο, προκειμένου να διαπιστώσει εάν 
πληρούνται οι επιβαλλόμενοι από το άρθρο 6 της πα−
ρούσας όροι ασφάλειας. Μετά το πέρας της αυτοψίας 
συντάσσει σχετική διοικητική έκθεση−αναφορά στην 
οποία καταχωρεί και τις τυχόν προτάσεις του. Η έκθεση 
αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια για την έκδοση των 
ανωτέρω αδειών αστυνομική αρχή, η οποία λαμβάνο−
ντας υπόψη ιδίως το περιεχόμενό της, τη θέση του αε−
ροδρομίου και τις επικρατούσες στην περιοχή συνθήκες 
ασφαλείας δύναται να υποδεικνύει εγγράφως τη λήψη 
των αναγκαίων – πρόσθετων μέτρων ασφάλειας των 
χώρων φύλαξης του οπλισμού και των φυσιγγίων, εντός 
ορισμένης προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
τριάντα ημέρες. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
αυτής ενεργείται εκ νέου αυτοψία και σε περίπτωση μη 
υλοποίησης, από τον ενδιαφερόμενο, των υποδεικνυό−
μενων μέτρων το αίτημα απορρίπτεται.

6. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος χορήγησης 
άδειας εισαγωγής ή μεταφοράς, ο ενδιαφερόμενος 
δύναται να προσφύγει ενώπιον του Προϊσταμένου του 
Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης, ενώ σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος 
χορήγησης άδειας αγοράς, κατοχής και οπλοφορίας, 
ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει ενώπιον του 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός της ιδίας 
προθεσμίας. 

Άρθρο 5
Ανάκληση αδειών κατοχής και οπλοφορίας

κυνηγητικών όπλων 

Η άδεια οπλοφορίας του άρθρου 3 ανακαλείται 
όταν:

α. Λύεται η σχέση εργασίας του υπαλλήλου, στον 
οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια.

β. Ο υπάλληλος παραπέμπεται να δικασθεί για οποι−
οδήποτε έγκλημα του ν. 2168/1993 ή άλλο έγκλημα το 
οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις των παρ. 
2 και 3 του άρθρου 18, του ιδίου νόμου ή καταδικάσθηκε, 
έστω και με οριστική απόφαση, σε οποιαδήποτε ποινή 
για παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

γ. Ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του φορέα 
διοίκησης και λειτουργίας του αεροδρομίου, ιδίως στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ανακύπτουν για τον κά−
τοχο της άδειας οπλοφορίας σοβαρές ενδείξεις κακής 
χρήσης του όπλου ή παραβίασης των κανόνων και μέ−



10792 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

τρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στα αεροδρόμια ή 
χρήσης του όπλου για σκοπό άλλο πέραν αυτού για τον 
οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ή για λόγους σωματικής 
/ψυχικής υγείας που δεν επιτρέπουν στον χρήστη την 
ασφαλή χρήση του όπλου.

Άρθρο 6
Φύλαξη κυνηγετικών όπλων 

1. Ο φορέας διοίκησης και λειτουργίας του αεροδρο−
μίου όπως ορίζεται στο άρθρο 2 έχει την ευθύνη της 
φύλαξης των κυνηγετικών όπλων και των φυσιγγίων 
αυτών, που νομίμως κατέχει, λαμβάνοντας για το σκοπό 
αυτό κάθε πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο. Ειδικότερα 
υποχρεούται να: 

α. Διαθέτει ειδικό και ανεξάρτητο χώρο φύλαξης − 
αποθήκευσης των κυνηγετικών όπλων και των φυσιγ−
γίων, ο οποίος να είναι κατασκευασμένος με τέτοιο 
υλικό, ώστε να είναι αδύνατη η ρήξη ή η διάτρηση 
αυτού με συνήθη εργαλεία. Ο χώρος αυτός βρίσκεται 
υποχρεωτικά σε ελεγχόμενη περιοχή του αερολιμένα 
και υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόμενες από τον 
Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας 
(Ε.Κ.Α.Π.Α.) διαδικασίες ασφάλειας που αφορούν στην 
πρόσβαση προσώπων, οχημάτων και αγαθών. Ο χώρος 
αυτός διαθέτει θύρα ασφαλείας και δεν έχει παράθυρο 
ή άνοιγμα σε φωταγωγό ή ακάλυπτο χώρο. 

β. Φυλάσσει τα κυνηγετικά όπλα και τα φυσίγγια αυ−
τών, ξεχωριστά, σε ειδικά χρηματοκιβώτια ή σε ειδικούς 
προς τούτο φοριαμούς ασφαλείας εντοιχισμένους ή 
σταθερά στερεωμένους στον τοίχο ή το δάπεδο του 
χώρου φύλαξης. Σε περίπτωση αποθήκευσης φυσιγγίων, 
ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τις δέκα (10) χιλιάδες, 
απαιτείται και πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμό−
διας υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Διαθέτει σύγχρονο σύστημα συναγερμού που καλύ−
πτει τη θύρα και το εσωτερικό του χώρου φύλαξης και 
αποθήκευσης των όπλων και των φυσιγγίων αυτών. Στις 
περιπτώσεις αεροδρομίων που δεν λειτουργούν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 24ώρου, το σύστημα συναγερμού 
συνδέεται με υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

δ. Διαθέτει φωτισμό ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της 
νύκτας.

ε. Υπεύθυνος φύλαξης είναι ο Αερολιμενάρχης δια 
των εξουσιοδοτημένων οργάνων του ή ο Διευθυντής 
Ασφάλειας του φορέα λειτουργίας του Αεροδρομίου 
δια των οργάνων του. Ο υπεύθυνος φύλαξης διασφαλίζει 
την αποτροπή πρόσβασης ατόμων που δεν είναι εξου−
σιοδοτημένα, στους χώρους φύλαξης των όπλων.

στ. Τηρεί ειδικό βιβλίο χρέωσης και αποχρέωσης των 
κυνηγετικών όπλων και των φυσιγγίων αυτών, στο οποίο 
καταχωρείται ιδίως το ονοματεπώνυμο και η υπογρα−
φή του εξουσιοδοτημένου προς χρήση υπαλλήλου, ο 
ακριβής χρόνος παραλαβής και επιστροφής του όπλου 
και των φυσιγγίων, ο τύπος του όπλου και ο αριθμός 
των χρησιμοποιούμενων φυσιγγίων, το οποίο σελιδο−
μετρείται και θεωρείται από την κατά τόπο αρμόδια 
Αστυνομική Αρχή. 

ζ. Καταρτίζει ειδικό τοπογραφικό διάγραμμα σε τρία 
αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο υποβάλλεται στην 
αρμόδια για την έκδοση των προβλεπομένων από τις 
διατάξεις της παρούσας αδειών Διεύθυνση Ασφάλειας 
ή Αστυνομική Διεύθυνση, το δεύτερο κοινοποιείται στην 
αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας της Υ.Π.Α. και το τρίτο 

παραμένει στο αρχείο του φορέα. Στο τοπογραφικό 
αυτό διάγραμμα εμφαίνονται οι χώροι αποθήκευσης 
– φύλαξης του οπλισμού και των φυσιγγίων, οι ακρι−
βείς θέσεις των εντός αυτών τοποθετηθέντων ειδικών 
χρηματοκιβωτίων ή ειδικών φοριαμών ασφαλείας, οι 
λοιποί εσωτερικοί χώροι, η θέση της θύρας κάθε χώρου 
αποθήκευσης ως και οι πέριξ αυτής χώροι, οι τυχόν 
συνέχοντες προς αυτούς διάδρομοι ή κλίμακες (σκά−
λες) και οι συνδέοντες τους χώρους αυτούς (φύλαξης) 
με παρακείμενους χώρους δυνατής πρόσβασης, ιδίως 
παράθυρα, ως και με τις εισόδους του κτιρίου.

η. Γνωστοποιεί εγγράφως τα στοιχεία των υπαλλή−
λων που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους χώρους 
αποθήκευσης του οπλισμού, την ιδιότητα και τα ειδικό−
τερα καθήκοντα καθενός από αυτούς στην αστυνομική 
υπηρεσία που δέχεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του άρθρου 4, τις αιτήσεις για τη χορήγηση των ανα−
φερομένων σε αυτή αδειών, στην κατά τόπο αρμόδια 
Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ασφάλειας καθώς 
και στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας. Το σχετικό έγγραφο κοινοποιεί−
ται στην αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας της Υ.Π.Α. 

θ. Καταρτίζει ειδικό σχέδιο, ως προσάρτημα του Προ−
γράμματος Ασφάλειας του Αερολιμένα, στο οποίο γίνε−
ται ειδική μνεία μεταξύ άλλων για τους όρους ασφαλούς 
φύλαξης του οπλισμού. Το σχέδιο αυτό εγκρίνεται από 
τη Διεύθυνση Ασφάλειας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε−
ροπορίας (Δ 15), η οποία το κοινοποιεί στην αρμόδια για 
τη χορήγηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης αδειών αστυνομική υπηρεσία ως 
και στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας.

ι. Λαμβάνει κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται απαραίτητο 
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας.

2. Η αρμόδια για τη χορήγηση των προβλεπομένων 
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης αδειών υπη−
ρεσία δύναται να υποδεικνύει τη λήψη κάθε αναγκαίου 
μέτρου ασφάλειας ως προς τη φύλαξη των όπλων.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

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, 3 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

F
    Αριθμ. 2/32002/0023/Α (2)
Διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

29.4.2008 μέσω Δημοπρασίας, τριετούς διάρκειας, 
με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 1.2.2008 
και λήξης 20.3.2011. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

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

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

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

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28−3−2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

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

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

11.  Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12.  Την υπ’ αριθμ. 2/6338/0023Α/29.1.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 1.2.2008 ομολόγου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, 3ετούς διάρκειας, λήξης 20.3.2011.

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

14.  Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί 
Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2008».

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

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

17.  Το υπ’ αριθμ. 423/18.4.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

 Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας που θα πραγματοποι−
ηθεί στις 22.4.2008, μέσω της οποίας θα διατεθούν στις 

29.4.2008 τίτλοι με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής 
έκδοσης (1.2.2008) ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, 
3ετούς διάρκειας, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
και λήξης 20.3.2011.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 29.4.2008 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
1/02/2008 και λήξης 20.3.2011. 

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 3.80% ετησίως, σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε ένα δισε−
κατομμύριο εξακόσια εκατομμύρια ΕΥΡΩ (€ 1.600.000.000).

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρ−
κειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονο−
μαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό 
ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 
ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται δεδου−
λευμένος. Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται 
η 20.3.2009 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση. 

β. Στις 29.4.2008, που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.2.2008 (συμπεριλαμ−
βανομένης) μέχρι 29.4.2008 (μη συμπεριλαμβανομένης) 
σε ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονο−
μαστικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύ−
πτει από το ονομαστικό επιτόκιο 3,80% επί το κλάσμα 
ημερών 48/366 (για το χρονικό διάστημα από 1.2.2008 
έως 20.3.2008) πλέον 40/365 επί το ονομαστικό επιτό−
κιο 3,80% (για το χρονικό διάστημα από 20.3.2008 έως 
29.4.2008 και είναι ίση με 0,914799%. Έτσι οι δεδουλευ−
μένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι 
9,15 €.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

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

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

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

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) 
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και θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 22 
Απριλίου 2008, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές 
έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα 
υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€5.000.000) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονο−
μαστικές αξίες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου 
ΕΥΡΩ (€ 1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής. Το προσφερόμενο τίμημα 
που θα υποβληθεί δεν θα συμπεριλαμβάνει τους δε−
δουλευμένους τόκους (clean price).

4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής 
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των 
τίτλων που θα κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη 
δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση τα 
χίλια ΕΥΡΩ (€ 1.000).

5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να 
υποβάλλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη 
ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που 
θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερό−
μενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη 
ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές προ−
σφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή όλων 
των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών. Η κάθε μια 
μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη μέθοδο των μη 
ανταγωνιστικών προσφορών.

6) Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ 
στις 22 Απριλίου 2008 και μέχρι 12.00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος.

7) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των απο−
τελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέρα 
της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 22 Απριλίου 2008 
και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

8) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 24ης Απριλίου 2008), να υποβάλουν προ−
σφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση 
σταθμική τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δη−
μοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική 
ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το 
ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν 
Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία που 
προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής 
ενός έκαστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφο−
ρές των προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρα−
σιών ομολόγων. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του 
ποσού θα κατανέμεται εξ’ ίσου στους ενδιαφερόμενους 
Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς. Τα αποτελέσμα−
τα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών προσφορών θα 

ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους μέχρι την 12:45 
μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 24ης Απριλίου 2007, από 
την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

9) Οι υποβαλλόμενες στη δημοπρασία προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

10)  Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

11) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 29 Απριλίου 2008, ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της αρχικής έκδοσης (1.2.2008).

12)  Στα τοκομερίδια των άϋλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ΙSIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 1.2.2008.

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

14)  Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

15)  Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

16) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/6338/ 
0023Α/29.1.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών. 

17)  Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού 

της 29 Απριλίου 2008 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι 
και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπε−
ζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι 
οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την 
παραπάνω επανέκδοση (29.4.2008), μπορούν να διαθέ−
τουν τους τίτλους, που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, 
σε απεριόριστα ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα 
έχουν καθορίσει 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
(GR0Α10019559) για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.
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Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

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

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδoς για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο ISIN Β (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς 
και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωσης πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β 
(GR0Α10019559) σε ISIN έκδοσης (GR0110019214) και θα 
έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα κανονικά 
τοκομερίδια.

Στην περίπτωση, που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, θα γίνει παρακράτηση του φόρου επί του 
τοκομεριδίου αυτού. Ο φόρος επί αυτού του τοκομερι−
δίου καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η 
οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Απριλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    
Αριθμ. 2/31409/0023/Α (3)
Διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τριετούς 

διάρκειας, στις 29.4.2008 με δημόσια εγγραφή, με 
άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 1.2.2008 
και λήξης 20.3.2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

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

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999) «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκι−
νήτων, οχημάτων και άλλες διατάξεις».

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

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

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

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

11.  Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12.  Την υπ’ αριθμ. 2/6338/0023Α/29.1.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 1.2.2008 ομολόγου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, 3ετούς διάρκειας, λήξης 20.3.2011. 

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

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

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

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

17.  Το υπ’ αριθμ. 423/18.4.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.,
αποφασίζουμε: 

Τη διάθεση στις 29.4.2008, τίτλων τριετούς διάρκειας 
με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 1.2.2008 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, 
σταθερού επιτοκίου και λήξης 20.3.2011.
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Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγ−

γραφή από 21.4.2008 μέχρι και 23.4.2008, είναι ομόλογα 
του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκί−
ου, με ημερομηνία αρχικής έκδοσης 1.2.2008 και λήξης 
20.3.2011.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ. 
Η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 98,561% της ονομαστικής 
αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που δια−
μορφώθηκε στις 22 Απριλίου 2008, στη δημοπρασία 
ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 3,80% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρ−
κειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονο−
μαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό 
ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 
ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται δεδου−
λευμένος .Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται 
η 20.3.2009 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση. 

β. Στις 29.4.2008 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.2.2008 (συμπεριλαμ−
βανομένης) μέχρι 29.4.2008 (μη συμπεριλαμβανομένης) 
σε ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει από 
το βασικό επιτόκιο 3,80% επί το κλάσμα ημερών 48/366 
(για το χρονικό διάστημα από 1.2.2008 έως 20.3.2008) 
πλέον 40/365 επί το ονοματικό επιτόκιο 3,80% (για το 
χρονικό διάστημα από 20.3.2008 έως 29.4.2008 και είναι 
ίση με 0,914799%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι για το 
παραπάνω χρονικό διάστημα είναι 9,15 €.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

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

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN B (GR0Α10019559) 
, ο οποίος δεν έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν 

επιτρέπεται η αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και 
αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη φο−
ροαπαλλαγή.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων 
θα αρχίσει την Δευτέρα 21 Απριλίου 2008 και θα ολο−
κληρωθεί την Τετάρτη 23 Απριλίου 2008. 

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

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 ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυ−
τή τα 1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και 
διάθεσης ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η 
κατανομή και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α., σε πολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν δι−
αθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν το 
σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B 
(GR0Α10019559) (μπορούν για την πώληση των τίτλων 
τους, να απευθύνονται στις τράπεζες και τους λοιπούς 
εξουσιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν 
τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυ−
σικά πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή 
τοκομεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β 
(GR0Α10019559) στο ISIN της έκδοσης (GR0110019214) 
και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνει παρακράτηση του φόρου του εισπρα−
χθέντος τοκομεριδίου. Ο φόρος επί του τοκομεριδίου 
καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 29 Απριλίου 2008, ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης της 1.2.2008.

8) Για τη διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό κοινό 
από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους φορείς 
θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα δοθεί προμήθεια 
στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−



σμού για το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Απριλίου 2008 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. Φ. 11321/9825/799 (4)

Αύξηση συντάξεων για το έτος 2008. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 19, 

του ν. 2606/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 89) «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγο−
ριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των ιατρών 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, του ν. 3029/2002 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 160) «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφά−
λισης».

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ. 10048/26904/1732/
27.2.2004 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 402) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Ένταξη κλάδου σύνταξης του Ταμείου Ασφαλίσεως 
Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας (Τ.Α.Π. – Ι.Λ.Τ.) στο 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφά−
λισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)».

4. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου, της παρ. 6, 
του άρθρου 45, του Καταστατικού του Τ.Α.Π. – Ι.Λ.Τ. 
«Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Φ 48/3/758/25.6.1987» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 385). 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201) «Μετα−
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/ 
1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 206/19.09.2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 232) 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις του π.δ 238/17.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 278) 
«Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας»,

9. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 22, του ν. 
2362/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247), «Περί δημόσιου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

10. Το υπ’ αριθμ. 16343/167/9.4.2008 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συ−
ντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 2008».

11. Το υπ’ αριθμ. 9516/119/11.04.2008 Υπηρεσιακό Σημείω−
μα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το 
οποίο, από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, 
προκαλείται επιβάρυνση ύψους 400.123.000,00 ευρώ 

στους προϋπολογισμούς των φορέων κύριας και επι−
κουρικής ασφάλισης του πρώτου εδαφίου, του άρθρου 
66, του ν. 2084/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 165).

12. Το υπ’ αριθμ. 9945/132/15.4.2008 Υπηρεσιακό Ση−
μείωμα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα 
με το οποίο, από την εφαρμογή της παραγράφου 2, της 
παρούσας απόφασης, προκαλείται επιβάρυνση ύψους 
66.000,00 ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., αποφασίζουμε:

«1. Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια των συντάξε−
ων, που χορηγούν το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το 
Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ., καθώς και τα Ειδικά Ταμεία 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 1, 
του άρθρου 9, του ν. 1976/1991, αυξάνονται από 1.1.2008, 
κατά ποσοστό 3%, το οποίο υπολογίζεται επί του πο−
σού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 
31.12.2007 και, από 1.10.2008, κατά ποσοστό 2%, το οποίο 
υπολογίζεται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό 
θα έχει διαμορφωθεί την 30.9.2008.

2. Κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά και από τις ίδιες ως 
άνω ημερομηνίες, αυξάνεται το ποσό της ανώτατης 
σύνταξης που χορηγεί το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στους συνταξι−
ούχους του ενταχθέντος σε αυτό κλάδου σύνταξης του 
Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού της Ιονικής – Λαϊκής 
Τράπεζας (Τ.Α.Π. – Ι.Λ.Τ.)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ 

F
     Αριθμ. Φ.43000/4143/317 (5)
Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώσεων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1276/1982 (Α΄ 100) 

όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2556/1997 (Α΄270).

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 213/1992 «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 102).

3. Τις υπ’ αριθμ. Φ8/397/6.5.1998 (Β΄ 464), Φ8/οίκ.723/ 
23.4.2002 (Β΄ 539) υπουργικές αποφάσεις, «Καθορισμός 
ύψους ημερήσιου τροφείου κατασκηνώσεων». 

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 238/2007 (Α΄ 278) «Διο−
ρισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας».

5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα». 

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/ 
1995 (Α΄ 247) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

ΦΕΚ 827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10797
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8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού των ασφαλιστικών οργανισμών ύψους 
22.674.811,03 € για την οποία, υπάρχει εγγεγραμμένη πί−
στωση στους προϋπολογισμούς τους, οικονομικού έτους 
2008 και σε βάρος του 2632 Κ.Α.Ε., αποφασίζουμε: 

1) Το ημερήσιο τροφείο που καταβάλλεται από τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη φιλοξενία 
παιδιών ασφαλισμένων τους σε ιδιωτικές κατασκηνώ−
σεις κατά τη θερινή περίοδο 2008, καθορίζεται σε 29,40 
€ κατ’ άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2) Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 6−16 ετών, 
που συμμετέχουν σε ειδικά κατασκηνωτικά προγράμμα−
τα διάρκειας 14 ημερών, το ημερήσιο τροφείο για την 
ίδια χρονική περίοδο, ορίζεται σε 54,15 € κατ’ άτομο, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. Φ8/397/6.5.1998 
(Β΄ 464) και Φ8/723/23.4.2002 (Β΄ 539) κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργα−
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Απριλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. Φ/80000/οικ.7191/1529 (6)

Ανάθεση έργου επιστημονικής μελέτης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 213/19.6.1992 (ΦΕΚ 102/19.6.1992 τ.Α΄) «Οργα−

νισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων».

2. Το π.δ. 238/2007 (ΦΕΚ 278/17.12.2007 τ.Α΄) «Διορισμός 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του α.ν. 591/1937 (ΦΕΚ 
126Α), του άρθρου 3 του α.ν. 43/1967 (ΦΕΚ 105Α) και 
του άρθρου 32 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50Α) όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και αφορούν τη λει−
τουργία του Λ.Β.Κ.Α..

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. Η δαπάνη η οποία θα ανέλθει στο 
ποσό των 7.500,00 ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Λ.Β.Κ.Α., που τηρείται στην ΓΓΚΑ.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 και 4 του ν. 2042/ 
1992 (ΦΕΚ 75Α΄).

6. Το γεγονός ότι καθίσταται επιβεβλημένη και άμεση 
η εκπόνηση επιστημονικής μελέτης προκειμένου να απο−
σαφηνισθεί η έννοια του «ιδιάζοντος βαρέως επαγγέλ−
ματος» απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση των 
εργασιών της Επιτροπής που έχει συσταθεί με σκοπό 
την γνωμοδότηση σχετικά με τον κατάλογο των Βαρέων 
και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Σχετικό έγγραφο του 
Προέδρου της Επιτροπής), αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την ανάθεση έργου επιστημονικής μελέ−
της, σχετικά με τον ορισμό και την αποσαφήνιση του 

όρου «ιδιαζόντως βαρέως επαγγέλματος» με απ’ ευθείας 
ανάθεση στον Καθηγητή του Εργατικού Δικαίου της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο 
Λεβέντη.

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (7.500,00) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον ΛΒΚΑ. (ΚΑΕ 0429).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2008 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. οικ. 31795/1773 (7)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 26.11.2007 Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας των Κτηνιάτρων Ανωτάτων Σχολών απασχο−
λουμένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπο−
ρικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990).

5. Την από 13.3.2008 αίτηση του Πανελλήνιου Κτηνι−
ατρικού Συλλόγου.

6. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του την 7.4.2008.

7. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 26.11.2007 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων 
Ανωτάτων Σχολών απασχολούμενων στις βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας 
για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγ−
γέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή. 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 13.3.2008.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2008

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr*02008270905080012*
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