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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 105/1522 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) κοι−

νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώ−
τατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες 
ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄) «Περί 

κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

γ) Των άρθρων 3 παρ. 4 και 5 περίπτ. Β΄ του Ν.Δ. 
216/1974 (ΦΕΚ 367/Α) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προ−
εδρίας Κυβερνήσεως».

δ) Του άρθρου 2 παρ. 3 περ. «δ΄» του Ν. 851/1978 (ΦΕΚ 
233/Α΄) «περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Ση−
μαιών, κ.λ.π.».

ε) Των άρθρων 3 και 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπα−
νών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

στ) Του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/
Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλ−
λες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 1 παρ. ΙΑ περ. 15 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 
237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες 
και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

η) Του Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».

θ) Του Π.Δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

ι) Του Π.Δ. 205/2007(ΦΕΚ 231/Α΄) «Συγχώνευση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στο 
Υπουργείο Εσωτερικών».

ια) Του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. 2876/2009 
(ΦΕΚ 2234/Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», με την 
οποία το Υπουργείο Εσωτερικών μετονομάστηκε σε 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης.

3. Την αρ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη».

4. Την ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108Β΄) των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων 
χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτο−
κινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά 
Αυτοκίνητα».
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5. Το με αρ. πρωτ. 220069/6963/5−11−2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το 
οποίο ζητά την εξαίρεση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων 
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) από την 
υποχρέωση να φέρουν διακριτικά γνωρίσματα.

6. Το με αρ. πρωτ. 14634/23−11−2010 έγγραφο του 
Υπουργού Οικονομικών με το οποίο ζητά να συμπερι−
ληφθεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
στα πρόσωπα που εξυπηρετούνται με αυτοκίνητα της 
Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ.

7. Ότι παρίσταται ανάγκη επανακαθορισμού των προ−
σώπων που δικαιούνται αποκλειστικής χρήσης υπηρεσι−
ακού αυτοκινήτου, που εξυπηρετούνται με αυτοκίνητα 
της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. ή με τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών 
τους, του κυβισμού των επιβατικών κρατικών αυτοκινή−
των συμβατικής και νέας τεχνολογίας, καθώς και της 
ρύθμισης συναφών θεμάτων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Στο άρθρο 2, στο τέλος της περίπτωσης ζ, προστίθε−
ται «και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».

Β. Στο άρθρο 7, παράγραφος 3, προστίθεται η περί−
πτωση ι ως εξής:

«ι. Τα αυτοκίνητα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας 
(Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    F 
     Αριθμ. 2/2817/0023Α (2)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 14/01/2011 
μέσω δημόσιας εγγραφής. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

5. Τις διατάξεις του ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 
974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά 
με την εισαγωγή του EYPΩ». (ΦΕΚ 207 Α/27.9.2000).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/82 
(ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).

9. Την αριθμ.2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

10. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονο−
μικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος εντόκων 
γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ» (ΦΕΚ 615 
Β/23.5.2001).

11. Την αρ. 2/91001/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς».

12. Την αρ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2011».

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το από 7−01−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την 
ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 
στις 11/01/2011 και της διάθεσης τους στο αποταμιευ−
τικό κοινό.

16. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 11ης Ιανουαρίου 2011, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 14η Ιανουαρίου 2011 και 
ημερομηνία λήξης την 15η Ιουλίου 2011.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσης τους με επιτόκιο σταθερό για όλη την 
διάρκεια τους, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω. Ο τόκος, 
ο οποίος προκαταβάλλεται, υπολογίζεται εσωτερικά με 
βάση έτος 360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών 
(ACT/360).

Το επιτόκιο των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε 4,90%, 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 11ης Ιανουαρίου 2011.

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 εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β). Η διάθεση 
θα γίνει με δημόσια εγγραφή μέσω της Τράπεζας της 
Ελλάδος, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
των χρηματιστών−μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
και λοιπών φορέων, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διάθεση των εντόκων γραμματίων θα αρχίσει τη 
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011 και θα ολοκληρωθεί την 
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011.

Οι επενδυτές δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά τη διαδι−
κασία της δημόσιας εγγραφής:

• Το Α.Φ.Μ. τους,
• Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
• Τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.,
• Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.A.T.,
• 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 Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς, που θα έχουν 
διαθέσει έντοκα γραμμάτια με δημόσια εγγραφή, ενη−
μερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπεζας 
της Ελλάδος, κατά την συνήθη διαδικασία.

Οι προσφερόμενοι τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη 
τους. Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κατά την ημερομηνία λήξης των εντόκων γραμματί−
ων, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, 
επιστρέφεται στα φυσικά πρόσωπα−κατόχους του ISIN 
Β που έχουν διακρατήσει τους τίτλους μέχρι τη λήξη 
τους.

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του 
ISIN Β μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους 
να απευθύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξου−
σιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους 
τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το 
ISIN Β στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι 
θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για την διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επεν−
δυτικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσι−
οδοτημένους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης 
θα δοθεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθε−
τηρίου Αξιών 0,04%.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας 2/89260/0023/29−
12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του 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 το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

 F 
    Αριθμ. 115451/24 (3)
Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσε−

ων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 
182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασι−
κού χάρτη. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδι−

κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 2876/07.10.09 Απόφα−
σης του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 2234Β΄).

3. Τις διατάξεις των Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών και Υφυπουργών» και 89/2010 (ΦΕΚ 
154Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 
221Α΄) με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α., του άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ. με το οποίο 
μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυ−
σικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.Δ. 352/1991, ΦΕΚ 124Α΄ 
και άρθρο 1 παρ. 2, Π.Δ. 228/2002, ΦΕΚ 208Α΄) και την 
23111/31.05.10 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 855Β΄) με την οποία συγκρο−
τήθηκε Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με τίτλο «Ειδική 
Γραμματεία Δασών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 
275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του Ν. 
3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄), «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών 
και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντικατέστησαν εκεί−
νες του άρθρου 27 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α΄).

7. Τη διάταξη ειδικότερα του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 
3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντι−
κών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται στο 
περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

8. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Χαρ−
τών.

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 
του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α΄), «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις».

10. Την αρ. Δ6Α/142500 ΕΞ2010 (ΦΕΚ 1725/Β΄/03.11.10) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Α. Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρ−
ρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού 
χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την 
έκταση που αμφισβητείται με αυτή ο χαρακτήρας, κα−
θορίζεται ως εξής:

α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 1.000 τ.μ., πενήντα 
(50) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 
5.000 τ.μ., εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 
20.000 τ.μ., πεντακόσια (500) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 
100.000 τ.μ., χίλια (1.000) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως 
και 300.000 τ.μ., δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 
τ.μ., τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

Β. Το τέλος άσκησης αντιρρήσεων μειώνεται κατά 
ποσοστό 10% των ανωτέρω τιμών αντιστοίχως, εφό−
σον οι αντιρρήσεις και τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία 
υποβάλλονται στο σύνολό τους (πλήρης φάκελος αντιρ−
ρήσεων) ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟ−
ΛΟΓΙΟ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 1 του Ν. 3889/2010.

Άρθρο 2

Α. Το ειδικό τέλος άσκησης των αντιρρήσεων κατά του 
περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, κατα−
βάλλεται είτε στις Δ.Ο.Υ. είτε σε λογαριασμό της «ΚΤΗ−
ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» που τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως 
λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, με χρήση πιστωτικής 
κάρτας ή με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισμένο στις 
συναλλαγές ασφαλή τρόπο.

Η, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις καταβολή του, 
καθορίζεται σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων της εκάστοτε ανάρ−
τησης.

Στο στέλεχος πληρωμής υπάρχει ειδική επισήμανση, 
στην οποία αναφέρεται ότι η κατάθεση γίνεται υπέρ του 
Πράσινου Ταμείου, στον ειδικό κωδικό «Ταμείο Δασικών 
Χαρτών» του Ειδικού Φορέα Δασών.

Β. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω καταβαλλόμενο ει−
δικό τέλος αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, στον ειδικό 
κωδικό με την ονομασία «Ταμείο Δασικών Χαρτών» του 
Ειδικού Φορέα Δασών, σε ειδικό λογαριασμό τηρούμενο 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η κατά τα προηγούμενα απόδοση πραγματοποιείται 
από την Κτηματολόγιο ΑΕ, για το 80% του συνολικού 
ποσού ένα (1) μήνα μετά το πέρας της προθεσμίας υπο−
βολής αντιρρήσεων για κάθε συγκεκριμένη ανάρτηση, 
για δε το υπόλοιπο 20% το αργότερο εντός εννέα (9) 
μηνών, αφαιρουμένων κάθε φορά των δαπανών διαχεί−
ρισης – είσπραξης στις οποίες θα υποβληθεί ο φορέας 
είσπραξης.

Κατά την απόδοση των εισπραττομένων ποσών από 
τις ΔΟΥ παρακρατείται ποσοστό 10% ως δαπάνη για 
την είσπραξή τους στον ΚΑΕ 3413.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ 

 F 
   Αριθμ. 16029 (4)
Τροποποίηση της με αριθ. 67002 (ΦΕΚ 1742/Β 72006) Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά «Μέτρα εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς στον τομέα του καπνού». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 29 παραγ. 1 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση 

θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκα−
τασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α/2003).

β. Του άρθρου 22 παραγ. 3 του Ν. 992/79 «Περί οργά−
νωσης των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή 
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπα−
ϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α/79).

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας» για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

δ. Του άρθρου 1 παραγ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/83) όπως τρο−
ποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Νόμου 1440/84 «Συμμε−
τοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και 
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος 
και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70Α) 
και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/90).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) 73/2009 του Συμβουλίου (L30 της 19.01.2009) «για 

τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων κα−
θεστώτων στήριξης για τους γεωργούς για την τροπο−
ποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 
247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003».

β) 1120/2009 της Επιτροπής (L316 της 2−12−09)«σχε−
τικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς».
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γ) 1121/2009 της Επιτροπής (L316 της 2−12−09) «για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά 
τα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που προ−
βλέπονται στους τίτλους IV και V».

δ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L270 της 29.09.2003)«για 
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα.

ε) 795/2004 της Επιτροπής (L 141/2004), (άρθρο 48) 
«περί θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον 
Καν. (Ε.Κ.) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπι−
ση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης 
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για 
τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) 1973/2004 της επιτροπής (L 345/2004) για τη θέσπι−
ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθ. 
1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα 
στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α 
του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων 
γης πού προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για 
την παραγωγή πρώτων υλών, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

ζ) 2095/05 της Επιτροπής (L335/05) για τη θέσπιση 
των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθμ. 2075/92 του Συμβουλίου όσον αφορά την 
κοινοποίηση στοιχείων στον τομέα του καπνού.

3. Την υπ’ αριθμ. 49143/8−8−2006 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης 
(ποιοτικό παρακράτημα) στον τομέα του καπνού στα 
πλαίσια της νέας ΚΑΠ» (ΦΕΚ 1333/Β/2006).

4. Την αριθμ. 394555/23−10−2000 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή−
των του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
της χώρας» (Φ.Ε.Κ.1324/Β/2000).

5. Την υπ’ αριθμ. 271752/21−10−2010 απόφαση περί «Ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη − Μαρία Αποστολάκη 
και Ιωάννη Κουτσούκο» (ΦΕΚ 1673/21−10−2010).

6. Την υπ’ αριθμ. 67002/2006 ΚΥΑ «Μέτρα εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς στον τομέα του καπνού» (ΦΕΚ 
1742/Β/29−11−06).

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

8. Την αριθ. 383/18−1−2010 Κ.Α. του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωρ−
γίου Ντόλιου όπως ισχύει (ΦΕΚ. 29 Β), αποφασίζουμε:

Η με αριθμ. 67002/29−11−2006 κοινή υπουργική από−
φαση «Μέτρα εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς στον 
τομέα του καπνού», τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο :

Οι παραλαβές των καπνών από τις μεταποιητικές επι−
χειρήσεις αρχίζουν αμέσως μετά την δεματοποίηση των 
καπνών. Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 
καπνών ορίζεται για όλες τις ποικιλίες η 31η Μαΐου του 
έτους που έπεται του έτους συγκομιδής.

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν και για 
την εσοδεία έτους 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ      







460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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*02000242001110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ 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. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 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 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• 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 ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.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.

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