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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/32692/0022 (1)
  Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμ−

βάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις 
παιδικές εξοχές − κατασκηνώσεις η λειτουργία των 
οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1876/1990 

(ΦΕΚ Α/1990) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις 
και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 19 του Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α) και το 
άρθρο 14 του Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α/1998) «Κώδικας Νομοθεσίας Κυβέρνησης και Κυβερ−
νητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
232/Α/1978), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του 
Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993).

5. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) «Διάσπαση Υπουργείου 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Την υπ’ αριθμ. 13187/4.4.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εσωτερικών Π. Κουκουλόπουλο» (Β΄ 1049).

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρού−
σας απόφασης, προκαλείται για το έτος 2012 δαπάνη 
1.049.400 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία 
θα αντιμετωπισθεί από το Φ.220ΚΑΕ 2292.

8. Το υπ’ αριθμ. 2/8508/20.2.2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.
9. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ5α/ΓΠ 7325/13.3.2012 έγγραφο του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας ε΄ αριθ−

μός 10 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄), όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 94 παρ. 3 περ. β΄ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Δ/σης πρόγραμμα Καλλικράτης», 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνε−
ται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις των οποίων 
η λειτουργία έχει ανατεθεί σε Δήμους ως ακολούθως 
για το έτος 2012:

ΜΙΣΘΟΣ

1. Συντονιστής 611 ευρώ

2. Επιμελητές 483 ευρώ

3. Ομαδάρχες 331 ευρώ

4. Ιατροί 824 ευρώ

5. Νοσοκόμοι 606 ευρώ

6. Γυμναστές 502 ευρώ

7. Ειδικοί συνεργάτες Ψυχαγωγίας
& Χειροτεχνίας

502 ευρώ

8. Διαχειριστές 577 ευρώ
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9. Β. Διαχειριστές 493 ευρώ

10. Αποθηκάριοι 493 ευρώ

11. Μάγειροι 843 ευρώ

12. Β. Μάγειροι 615 ευρώ

13. Τμηματάρχες 460 ευρώ

14. Ναυαγοσώστης 606 ευρώ

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κα−
τοικίας κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που 
καθορίζονται πιο πάνω.

Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση 
ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω 
μισθούς σε ποσοστό 5%.

Η ισχύς της απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία 
έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2012.

Η υπ’ αριθμ. 2/62173/0022/5.10.2011 όμοια κοινή υπουρ−
γική απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαΐου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 2/30147/0022 (2)
    Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις 

εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσο−
μάθειας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί 

παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερει−
ακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (Φ.Ε.Κ. 
232 τ. Α΄/1978), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του 
Ν. 2129/1993 (Φ.Ε.Κ. 57/Α΄/1993). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 Κω−
δικοποίηση των διατάξεων για την «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄). 

3. Τις διατάξεις του αρ. 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247 τ. Α΄/1995), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3871 (Φ.Ε.Κ. Α΄/141). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών με−
τακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 τ.Α΄/1999), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄/2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27.10.2011).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2740/1999 «Κρατι−
κό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 186 τ. Α΄/1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 13, παρ. 19 (ζ), (η) του Ν. 3149/2003 
(Φ.Ε.Κ. 141 τ. Α΄/2003). 

7. Την υπ’ αριθμ. 14420/ΚΒ/04.02.2008 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την 
απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθει−
ας» (ΦΕΚ 218 τ. Β΄/12.02.2008), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθμ. 12602/6.2.2012 «Προκήρυξη διεξαγωγής 
εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2012, για την πιστοποίηση 
της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανι−
κής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 
σε ενιαίο διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, 
Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο 
διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερ−
μανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

γ) Γ1 «Πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλ−
λική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

9. Την υπ’ αριθμ. 46229/ΚΒ/25.4.2012 «Προκήρυξη διεξα−
γωγής εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2012, για την πιστο−
ποίηση της γνώσης των Γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, 
Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 
σε ενιαίο διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, 
Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση» Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο 
διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερ−
μανική, Ιταλική και Τούρκικη.

γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλ−
λική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται α) δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ύψους 1.141.300,00 € περίπου για το τρέχον οικονομικό 
έτος και θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πι−
στώσεις στον ΚΑΕ 0515 του ειδικού φορέα 19−110 προ−
ϋπολογισμού 2012 του ΥΠΔΒΜΘ, όπου έχει προβλεφθεί 
η σχετική πίστωση. 

Για τα επόμενα πέντε (5) έτη και για κάθε έτος, η 
δαπάνη θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του ειδικού φορέα 19−110 της ΚΥ του 
ΥΠΔΒΜΘ που θα εγγραφούν στον Κ.Α.Ε. 0515, αποφα−
σίζουμε: 

Αποζημιώσεις συμμετεχόντων στις εξετάσεις για το 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

1. Καθορίζουμε εφάπαξ για κάθε μία από τις δύο εξε−
ταστικές περιόδους πρόσθετη κατ’ αποκοπήν αμοιβή 
ή κατ’ αποκοπήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης 
ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά έντυπο δοκιμα−
σιών και απαντήσεων για τους προέδρους, τα μέλη, 
τους γραμματείς των επιτροπών, τους εισηγητές θε−
μάτων, τους συντονιστές, τους βοηθούς συντονιστές, 
τους επόπτες εξεταστικών κέντρων, τους εξεταστές, 
τους βαθμολογητές, τους συντονιστές βαθμολογητών, 
τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που 
απασχολείται στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποι−
ητικό Γλωσσομάθειας και γενικά τις διαδικασίες του 
Ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3149/2003 
και της αριθ. 14420/ΚΒ/04.02.2008 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 218 τ. Β΄/12.02.2008), ως ακολούθως:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25487

α) Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), εισηγητές 
θεμάτων και περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.
(i) Πρόεδρος Κ.Ε.Ε.  ευρώ 400,00
(ii) Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε. ευρώ  300,00
(iii) Κάθε μέλος Κ.Ε.Ε.  ευρώ  300,00
(iv) Κάθε εισηγητής θεμάτων ευρώ  200,00
(v) Γραμματέας Κ.Ε.Ε.  ευρώ  300,00
(vi) Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 300,00
(vii) Κάθε μέλος του περαιτέρω 
γραμματειακού προσωπικού 
για τη διοικητική υποστήριξη 
της Κ.Ε.Ε.  ευρώ  150,00
Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το 

έργο της Κ.Ε.Ε. και των εισηγητών θεμάτων που ξεκινά 
από την πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε. για την προετοι−
μασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή 
των συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και γνω−
στοποίηση των αποτελεσμάτων.

β) Επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων και περαιτέρω 
προσωπικό της

(i) Πρόεδρος  ευρώ  200,00
(ii) Κάθε μέλος  ευρώ  150,00
(iii) Γραμματέας  ευρώ  150,00
(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω 
προσωπικού για την υποστήριξη
του έργου της επιτροπής οργάνωσης 
εξετάσεων, για κάθε ημέρα 
απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε 
(15) ημέρες   ευρώ  12,00
γ) Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογη−

τικών
(i) Πρόεδρος  ευρώ 200,00
(ii) Κάθε μέλος  ευρώ  150,00
(iii) Κάθε βοηθός γραμματέας  ευρώ  150,00
(iv) Χειριστής ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας δεδομένων  ευρώ  150,00
δ) Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.), περαιτέρω 

προσωπικό της, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό.
(i) Πρόεδρος  ευρώ 200,00
(ii) Γραμματέας  ευρώ 150,00
(iii) Βοηθός γραμματέας  ευρώ 150,00
ε) Συντονιστές − βοηθοί συντονιστές − επόπτες εξε−

ταστικών κέντρων
(i) Κάθε συντονιστής  ευρώ 200,00
(ii) Κάθε βοηθός συντονιστής  ευρώ 150,00
(iii) Κάθε επόπτης  ευρώ 150,00
στ) Ομάδα επιτηρητών
Για κάθε επιτηρητή αποζημίωση για κάθε ημέρα επι−

τήρησης 
(i) σε αίθουσα όπου εξετάζεται 
το σύνολο των γραπτών δοκιμασιών  ευρώ 15,00
(ii) σε αίθουσα όπου εξετάζονται 
υποψήφιοι στην παραγωγή 
προφορικού λόγου  ευρώ 15,00
ζ) Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου, βοηθοί γραμμα−

τείας, συντονιστές βαθμολογητών, εκπαιδευτικό, διοι−
κητικό και βοηθητικό προσωπικό

(i) Πρόεδρος  ευρώ 300,00
(ii) Αντιπρόεδρος  ευρώ 250,00
(iii) Μέλος  ευρώ 250,00
(iv) Γραμματέας  ευρώ 250,00

(v) Αναπληρωτής γραμματέας  ευρώ 250,00
(vi) Βοηθός γραμματείας  ευρώ 250,00
(vii) Κάθε συντονιστής βαθμολογητών  ευρώ  200,00
(viii) Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού, 
διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού,
για κάθε ημέρα απασχόλησης 
και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες   ευρώ 12,00
η) Ομάδα βαθμολογητών και εξεταστών παραγωγής 

προφορικού λόγου. 
 (i) Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής 
προφορικού λόγου ευρώ 45,00 κατ’ 
αποκοπήν αποζημίωση και επιπλέον 
για κάθε υποψήφιο που εξετάζει 
στην ίδια δεξιότητα  ευρώ 2,00
(ii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο 
παραγωγής γραπτού λόγου  ευρώ 1,50
που βαθμολογεί 
 (iii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο 
απαντήσεων στις δεξιότητες  ευρώ  0,43
κατανόησης γραπτού λόγου ή 
κατανόησης προφορικού λόγου  
(iv) Στους εξεταστές που μετακινούνται 
εκτός έδρας καταβάλλονται έξοδα 
μετακίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης 
και ημερήσια αποζημίωση. 
(v) Στους εξεταστές που μετακινούνται 
εκτός έδρας, σε περισσότερες από μία 
πόλεις διαφορετικού νομού την ίδια 
εξεταστική περίοδο, καθώς και στους 
εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας 
σε νησί με μέγιστο αριθμό εξεταζομένων 
στην αντίστοιχη γλώσσα δεκαπέντε 
(15) άτομα καταβάλλεται επιπλέον 
κατ’ αποκοπή αποζημίωση   ευρώ 25,00
θ) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων Vertical Blanking 

Interval (V.B.I.) ή τηλεομοιοτυπίας για τη μετάδοση των 
θεμάτων, Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Ε.Ε.Κ. και Κ.Ε.Ε. στο 
ΥΠΔΒΜΘ.

Κάθε χειριστής μηχανημάτων V.B.I. ή 
τηλεομοιοτυπίας ευρώ  250,00
Κάθε σύνδεσμος ευρώ   250,00
ι) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής ανα−

γνώρισης (Optical Mark Reader)
Κάθε μέλος ομάδας χειρισμού 
μηχανήματος ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης (OMR) για κάθε ημέρα 
απασχόλησης και μέχρι 
δεκαπέντε (15) ημέρες  ευρώ 15,00
ια) Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων και περαιτέρω 

προσωπικό της
(i) Πρόεδρος  ευρώ 200,00
(ii) Κάθε μέλος  ευρώ 150,00
(iii) Γραμματέας  ευρώ 150,00
(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω 
προσωπικού για την υλοποίηση του 
έργου της επιτροπής έκδοσης 
αποτελεσμάτων, για κάθε ημέρα 
απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε 
(15) ημέρες  ευρώ 12,00
ιβ) Επιτροπή εξέτασης ατόμων με ειδικές δεξιότητες
(i) Πρόεδρος ευρώ 200,00
(ii) Κάθε μέλος ευρώ 150,00



25488 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(iii) Γραμματέας ευρώ 150,00
(iv) Ιατρός ευρώ 150,00
2.  α) Η καταβολή των αποζημιώσεων της παραγράφου 

1 στις περιπτώσεις 
γ, δ, ε, στ, ζ−εδάφιο viii για το Βαθμολογικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης, η−εδάφιο i και εδάφια ii και iii για τους 
βαθμολογητές που απασχολούνται στο Βαθμολογικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, η− εδάφιο v και ιβ, γίνεται με 
τακτικό χρηματικό ένταλμα σε βάρος των πιστώσεων 
του ειδικού φορέα 182 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών 
του ΥΠΔΒΜΘ, με βάση καταστάσεις εκκαθάρισης της 
Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης όπου έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους για τη 
διενέργεια των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας. 

β) Για τις λοιπές περιπτώσεις α, β, ζ−εδάφια i, ii, iii, iv, v, 
vi, vii, viii για το Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η− εδάφια 
ii και iii για τους βαθμολογητές που απασχολούνται στο 
Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η−εδάφιο iv, καθώς και για 
τις περιπτώσεις θ, ι και ια, η καταβολή των αποζημιώσε−
ων γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα με βάση κα−
ταστάσεις εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης 
της Γνώσης Ξένων Γλωσσών της ΚΥ του ΥΠΔΒΜΘ. 

γ) Οι καταστάσεις δαπανών συντάσσονται με βάση 
βεβαιώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών 
που προσέφεραν οι απασχολούμενοι οι οποίες εκδί−
δονται: 

(i) από τους προέδρους των επιτροπών για τις περι−
πτώσεις α, β, γ, δ, στ, ζ, η, ι και ιβ. 

(ii) από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης 
για την περίπτωση ε,

(iii) από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Πιστοποίησης 
της Γνώσης Ξένων Γλωσσών για τις περιπτώσεις θ, ι 
και ια.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει για τις εξεταστικές πε−
ριόδους Μαΐου 2012 και Νοεμβρίου 2012 και για κάθε 
εξεταστική περίοδο των ίδιων μηνών εκάστου από τα 
επόμενα πέντε (5) έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Μαΐου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 

F
Αριθμ. 22155/Β. 992 (3)

   Νέα παράταση ημερομηνίας δημοσίευσης ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1) τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 

«Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχε−
τικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά 
και άλλες διατάξεις» (Α΄91), όπως συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυ−
σης των πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 94).

β. της παραγράφου 2 του τέταρτου άρθρου του 
ν. 4063/2012 «Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της 
Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, 
το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση» (Α΄71).

γ. του άρθρου 90 «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98).

2) την υπ’ αριθμ. 18222/Β 899/20.4.2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Παράταση ημερομηνίας δη−
μοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων» (ΦΕΚ 
Β 1311).

3) την ανάγκη να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος 
προκειμένου να δημοσιευθούν οι ετήσιες οικονομικές 
εκθέσεις περιόδου 1.1.2011 έως 31.12.2011 των πιστωτικών 
ιδρυμάτων των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών

4) το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομι−
κών εκθέσεων για την περίοδο από 1.1.2011 έως 31.12.2011 
των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως έχει καθοριστεί με την 
παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 4063/2012, και 
παρατάθηκε με την αρ. 18222/Β 899/20.4.2012 απόφαση 
μας (ΦΕΚ Β΄ 1311) παρατείνεται μέχρι την 30.6.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαΐου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/39386/0023Α (4)
    Αναπροσαρμογή Ονομαστικής Αξίας τιμαροποιημένων 

ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 31/05/2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128 Α/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

4. 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 43 Α/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16/Α/99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17−8−2010).

8. Την αριθ. 2/22899/0023Α/16−3−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «΄Εσοδα − Δαπάνες σύναψης, έκ−
δοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δα−
νείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/Β/16−3−2012).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α/1998), όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009).

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

12. Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62/A/2012). 

13. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και 
τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημε−
ρομηνία 29−3−2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου 
ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επανέκδοση του 
συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 
με ημερομηνία 1−4−2008.

14. Την υπ’ αριθμ. 2/31229/0023/9−4−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Υλοποίηση της τροποποίησης 
και αποδοχής προσφορών ανταλλαγής σειρών τίτλων 
εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από την Ελληνική Δημο−
κρατία και επανέκδοση νέων τίτλων ομολόγων και νέων 
τίτλων ΑΕΠ» (ΦΕΚ 1065/Β΄/2012), αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS0292467775, λήξης 
25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλι−
ξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για 
την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα 
με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το μήνα Μάιο 
2012 όπως παρακάτω:

Ημ/νία Αναπροσαρμογής: 31/05/12
ISIN: XS0292467775
Ονομαστική Αξία: 1.000.000.000,00
Δείκτης Αναφοράς: 114,98161
Λόγος Δεικτών (Index Ratio): 1,12268
Αναπροσαρμοσμένο Κεφάλαιο: 1.122.680.000,00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−

ράς της 31/5/2012 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο−
ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,41742, για 
δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω−
ρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/39378/0023Α (5)
    Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 31/05/2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128/Α/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1994).

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 (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν.2579/98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16/Α/99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 /Α/ 2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995) 
και του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17−
8−2010).

8. Την αριθ. 2/22899/0023Α/16−3−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, έκ−
δοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δα−
νείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/Β/16−3−2012).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α/1998), όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009).

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

12. Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62/A/2012). 

13. Την αριθ. 2/22468/0023Α/12−04−2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου Ομο−
λόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία έκδοσης 16/4/2007.

14. Τις αριθ. 2/14328/0023Α΄/20−2−2012 και 2/14949/ 
0023Α΄/21−2−2012 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 
για την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:
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Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0338003552 και 
ISIN GR0133005182, λήξης 25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30%, λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσης 
τους, για το μήνα Μάιο 2012 όπως παρακάτω:

Ημ/νία
Αναπροσαρμογής ISIN Ονομαστική Αξία Δείκτης

Αναφοράς
Λόγος Δεικτών 
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο
Κεφάλαιο

31/05/12 GR0338003552 10.000.000,00 114,98161 1,12312 11.231.200,00

31/05/12 GR0133005182 75.000.000,00 114,98161 1,12312 84.234.000,00

85.000.000,00 95.465.200,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς 
της 31/05/2012 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφο−
ράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,37677, για 
δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεω−
ρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις 
που εγγράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/39368/0023Α (6)
    Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 31/05/2012.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128 Α/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

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 43 Α/ 22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /99 
(ΦΕΚ 16 Α/ 99) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 /Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17−8−2010).

8. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/16−3−2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, έκ−
δοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δα−
νείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785Β/16−3−2012).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2628/1998 «Σύσταση 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α/1998), όπως τροποποι−
ήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009).

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

12. Το Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62 A /2012).

13. Την αριθ. 2/16773/0023/Α/20.03.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003 κοινο−
πρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, 
σε άϋλη μορφή, λήξης 25.07.2025». 

14. Την υπ’ αριθμ. 2/14949/0023Α/21−2−2012 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολό−
γων του Ελληνικού Δημοσίου.

15. Την αριθ. 2/13615/0023/Α/13−3−2006 (ΦΕΚ 387/Β/30−3−
2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημερομη−
νίας έναρξης των τιμαριθμοπονημένων ομολόγων, λήξης 
25.07.2025, έτος βάσης 2005=100», αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0128005627, 
λήξης 25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90%, λόγω της 
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Κατανα−
λωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και 
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για το 
μήνα Μάιο 2012 όπως παρακάτω:

Ημ/νία Αναπροσαρμογής: 31/05/12
ISIN: GR0128005627
Ονομαστική Αξία: 48.000.000,00
Δείκτης Αναφοράς: 114,98161
Λόγος Δεικτών (Index Ratio): 1,21246
Αναπροσαρμοσμένο Κεφάλαιο: 58.198.080,00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς 

της 31/05/2012 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός 
της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης 
Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από 
τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο 
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94,83337, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται 
ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας 
έναρξης των ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. 

Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δε−
καδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης:

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στην υπ’ αριθμ. 53868/5.12.2011 διαπιστωτική πράξη 

του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 175/Β΄/ 
6.2.2012 και με την οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη 
κατάργηση οκτώ (8) οργανικών θέσεων ανά κλάδο και 
κατηγορία προσωπικού που κενώθηκαν λόγω αυτοδίκαι−
ης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσι−
μότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή 
των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, 
στη σελίδα 4888, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο «Αριθμ. πρωτ. 1970»,
στο ορθό «Αριθμ. πρωτ. 53868».

  (Από το Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02016961605120008*

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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