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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 11388/Β.17
(1)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από πλημμύ−
ρες της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σε περιοχές του Νο−
μού Μαγνησίας.

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από πλημ−
μύρες της 12ης Δεκεμβρίου 2008 σε περιοχές του
Νομού Μαγνησίας..........................................................................

1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/60457/0022/30.11.2010
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Καθο−
ρισμός ανωτάτου ορίου αριθμού ημερών μετακι−
νήσεων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο
εσωτερικό και το εξωτερικό των υπαλλήλων της
Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, του Υφυπουργού
Πολιτισμού και Τουρισμού, του Γενικού Γραμμα−
τέα Τουρισμού και των συνεργατών τους» (ΦΕΚ
2028/27.12.2010) ............................................................................... 2
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ−
ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας
με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias
A.E.» συνολικού ποσού 1.550.000.000 ευρώ.............. 3
Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών
κοπής − τύπωσης μεταλλικών κερμάτων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου, μεταφορικών και λοιπών εξό−
δων. ............................................................................................................ 4
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία πα−
ραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες δι−
πλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές
καθώς και τους αναγνωρισμένους διεθνείς ορ−
γανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης από ελεύθερα αποθέματα (φορο−
λογημένα) με συμψηφισμό για την κάλυψη των
αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων
τους. ................................................................................................. 5
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της αριθμ. 1114200/8853/
0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945/2006 Β΄) απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 6

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αρ. 1044637/ΕΞ/0016 Από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 498/23−4−2010 (τ.Β) ................................... 7

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παραγρά−
φου 2 του ν. 2459/97 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/18−2−1997) «κατάργηση
φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3,
και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 και ιδίως της παρα−
γράφου 3 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27−11−1995) «Περί
Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού»
4. Τις διατάξεις του π.δ 185/2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄) «Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
5. Τις διατάξεις του π.δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄) «Κα−
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».
6. Την αριθ. Υ271/30−9−2010 (ΦΕΚ 1595/τ.Β΄) Απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
7. Την υπ’ αριθμ. 4024/Α32/28−6−2010 (ΦΕΚ 1047/τ.Β΄/
9−7−2010) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομικών και των Υφυπουργών Οικονομίας, Ανταγω−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

νιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία οριοθετούνται
περιοχές του Νομού Μαγνησίας που επλήγησαν από τις
πλημμύρες της 12ης Δεκεμβρίου 2008.
8. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ 11/15−4−1998 εγκύκλιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ−
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».
9. Το με αριθ. πρωτ. 10392/27−12−2010 έγγραφο της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.
10. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του
Νομού Μαγνησίας και υπέστησαν ζημιές από τις πλημ−
μύρες της 12ης Δεκεμβρίου 2008, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 12ης
Δεκεμβρίου 2008 σε περιοχές του Νομού Μαγνησίας οι
οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 4024/Α32/28−
6−2010 (ΦΕΚ 1047/τ.Β΄/9−7−2010) κοινή υπουργική απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε βιομηχανι−
κές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα,
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς.
Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη−
μιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχα−
νολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως
ολοσχερώς κατεστραμμένα από την πλημμύρα.
2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του
συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από
την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, κατα−
γραφής και αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2459/97.
3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από
προσκόμιση α) βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας
στην οποία εμφανίζεται αναλυτικά το συνολικό ύψος
των ζημιών, β) βεβαίωσης της Υπηρεσίας Αποκατάστα−
σης Σεισμοπλήκτων του Υπουργείου Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική
αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο
10 του ν. 2576/1998 ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αί−
τηση και γ) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην
οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που
έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή υπεύθυνη
δήλωση του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστά−
σεις δεν είναι ασφαλισμένες.
4. Η βεβαίωση αυτή παρέχεται από την αρμόδια Υπη−
ρεσία της Νομαρχίας, ή σε περίπτωση δευτεροβάθμι−
ας Επιτροπής από την Περιφέρεια, με βάση τις ζημιές
που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος
της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική
αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαι−
ούχος.

Άρθρο 2
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 307.000
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό των
Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/5) του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθ. 2/15357/0022
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/60457/0022/30.11.2010 κοι−
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Πολιτισμού και Τουρισμού «Καθορισμός ανω−
τάτου ορίου αριθμού ημερών μετακινήσεων εκτός
έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και
το εξωτερικό των υπαλλήλων της Γενικής Γραμμα−
τείας Τουρισμού, του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Τουρισμού, του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού και
των συνεργατών τους» (ΦΕΚ 2028/27.12.2010).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εχοντας υπόψη:
1. Το Ν.2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός της επικράτειας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ35/Α/18.2.1999) και ιδίως
το άρθρο 2, και την υπ’ αριθμ. 2/54865/0022/20.7.1999
διευκρινιστική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ
40τ.A/15.3.2010).
3. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ/187/Α/11.10.2004).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2005 άρθρο 16 «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ/211/
Α/22.8.2005).
5. Το Π.Δ.63/22.4.2005 «Κώδικας νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ/98/
Α/22.4.2005).
6. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/
7.10.2009).
7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009).
8. Το Π.Δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Του−
ρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ
35/1.3.2010).
9. Το Π.Δ.37/2010 «Διορισμός Υφυπουργού Πολιτισμού
και Τουρισμού» (ΦΕΚ77/Α/21.5.2010).
10. Την υπ’ αριθμ. 63826/1.7.2010 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Καθορι−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου Νικη−
τιάδη» (ΦΕΚ 1028/Β/6.7.2010).
11. Την υπ’αριθμ. 2672/2009 κοινή απόφαση Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β/3.12.2009).
12. Την υπ’αριθμ.2/60457/0022/30.11.2010 κοινή υπουργι−
κή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού
και Τουρισμού «Καθορισμός ανωτάτου ορίου αριθμού
μετακινήσεων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο
εσωτερικό και το εξωτερικό των υπαλλήλων της Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού, του Υφυπουργού Πολιτισμού
και Τουρισμού, του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού και
των συνεργατών τους» (ΦΕΚ 2028/27.12.2010).
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
14. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες μετακινή−
σεων κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται της
τουριστικής περιόδου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/60457/0022/30.11.2010
κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών και
Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 2028/27.12.2010) ως προς
τα εξής:
1. Για τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, επι−
τρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών
εντός των προβλεπόμενων εξήντα (60) ημερών. Για το
Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, τους υπαλλήλους που
είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα
γραφεία τους, τους δημοσιογράφους, καθώς και για
τους συνεργάτες που υπηρετούν στα γραφεία τους
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και για τους Γενι−
κούς Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού,
επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα
ημερών και μέχρι είκοσι (20) ημέρες ανά μήνα, εντός
των προβλεπομένων εξήντα (60) ημερών.
2. Η αρ.2/36580/0022/24.6.2010 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και
Τουρισμού (ΦΕΚ 1014 Β) εξακολουθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

F
Αριθ. 2/20861/0025
(3)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ−
ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με
την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.»
συνολικού ποσού 1.550.000.000 ευρώ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄).
(β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄).
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
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(δ) του Προεδρικού Διατάγματος με αριθ. 185/6−10−2009
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευ−
ση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε
“Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας’’, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης
σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας −Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009)
(ε) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.
2672/03.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408/
03.12.2009).
2. Την υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης»
(ΦΕΚ 2471 Β΄).
3. Την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων
των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά
ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).
4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).
5. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ν.
560/2008, Ν. 690/2009, Ν. 260/2010 και C(2010) 9453/
21.12.2010.
6. Την από 1.3.2011 αίτηση της τράπεζας με την επω−
νυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.» και το από
23.9.2010 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της τράπεζας.
7. Την υπ’ αρ. 11/9−3−2011 απόφαση Διυπουργικής Επι−
τροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.
8. Το υπ’ αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της
οικονομίας.
9. Την αριθμ. 69/4−3−2011 εισήγηση της Τράπεζας της
Ελλάδος.
10. Την με αριθμ. 59181/Β.2585/24−12−2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμμα−
τος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής
επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 2015/Β/27−
12−2010) για την παράταση του προγράμματος μέχρι
30−6−2011.
11. Το Ν. 3872/2010 (άρθρο 7) με το οποίο αυξήθηκε το
πρόγραμμα ρευστότητας των τραπεζών κατά επιπλέον
25 δις ευρώ.
12. Την με αριθμ. 665/Β΄2630/10−1−2011 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών περί ανακατανομής των κονδυ−
λίων της εγγύησης του Δημοσίου, αποφασίζει:
Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως
της τράπεζας με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ergasias A.E.», συνολικής ονομαστικής αξίας 1.550,000.000
ευρώ, σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελλη−
νική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί:
(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το
Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία
Υπογραφής.
Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφαση
του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι,
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ−
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής
υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά−
ξης Εγγύησης.
Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−
νυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.» και έδρα
στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8.
Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα
από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 11.3.2011,
ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας
1.550.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προγράμ−
ματος (Programme) με ημερομηνία 4.2.2009 και τους
Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί την
11.3.2011, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα
εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 15.500 ανώνυμες
ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: 100.000
ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3 μηνών πλέον
περιθωρίου 10,00% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης: περί
την 11.3.2014 και (ε) αρ. ISIN XS0603687756.
Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 11 Μαρτίου
2011
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη
από τον Υφυπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου.
(Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execu−
tion Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the
Minister of Economy and Finance by means of Deci−
sion No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the
Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined
therein) shall be deemed to be incorporated in and form
part of this Deed of Guarantee as if the same had been
set out herein.
For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means EFG Eurobank Ergasias S.A. with
registered office at 8 Othonos Street, Athens
Debt Obligations means any obligation arising from an
issue, under law 3156/2003, on or about 11.3.2011, of bonds
of an aggregate amount of euro 1,550,000,000 pursuant
to the provisions of a programme established on 4.2.2009
and Final Terms dated on or about 11.3.2011 including, inter
alia, the following: (a) number and form of bonds: 15,500
bearer bonds; (b) denomination: euro 100,000; (c) interest

rate: floating euribor 3m plus relevant margin 10.00% per
annum; (d) maturity date: on or about 11.3.2014; (e) BIN
code XS0603687756; and
Execution Date means 11 March, 2011.
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the
Deputy Minister of Finance on behalf of The Hellenic Re−
public.
II. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
2.Α(γ) της υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και το υπ’
αρ. 69/4−3−2011 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε 135 μονάδες βάσης.
III. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε πε−
ρίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου,
ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 1.550.000.000 ευρώ
πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οι−
κείου ομολογιακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως
επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί
να υπολογιστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθ. 2/15100/0025
(4)
Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών κοπής −
τύπωσης μεταλλικών κερμάτων του Ελληνικού Δη−
μοσίου, μεταφορικών και λοιπών εξόδων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988, «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/88).
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009, «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 213/09).
3) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως
της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης
της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμ−
βάσεως δι’ ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών
κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων»
(ΦΕΚ Α΄ 203/74).
4) Τις διατάξεις του Ν. 2948/01 «Κυκλοφορία τραπεζο−
γραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμί−
σεις για την εισαγωγή του ευρώ»,(ΦΕΚ Α΄ 424/01).
5) Τις διατάξεις του Ν. 3871/10, (άρθρο 26), «Δημοσιο−
νομική Διαχείριση και Ευθύνη»,(ΦΕΚ Α΄ 141/10).
6) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου
2010, σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των
κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακα−
τάλληλων για κυκλοφορία και ιδίως το άρθρο 8, (ΕΕ L
339 της 22.12.2010, σελ. 1).
7) Την αριθμ. οικ. 2/2047/7−1−11, (ΦΕΚ Β΄ 4/7−1−11) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαχείριση κερμάτων
ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία», (ΦΕΚ Β΄4/11).
8) Την ανάγκη πληρωμής στην Τράπεζα της Ελλά−
δος των υπ ’ αυτής και για λογαριασμό του Ελληνικού
Δημοσίου εκάστοτε γενομένων δαπανών κοπής − τύ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
πωσης μεταλλικών κερμάτων,μεταφορικών και λοιπών
εξόδων.
9) Την αριθμ. 2/2672/3−12−09, (ΦΕΚ Β΄ 2408/3−12−09)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
10) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη περίπου 10.000.000 ευρώ σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως δικαιολογητικά των εκάστοτε εκδιδομέ−
νων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των ανωτέρω
δαπανών στην Τράπεζα της Ελλάδος, εις βάρος της
αναγραφόμενης εκάστοτε οικείας πίστωσης,(Ειδικού
Φορέα 200,ΚΑΕ 3326), του Προϋπολογισμού του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, ως κατωτέρω:
Α) Για την τεκμηρίωση του κόστους κοπής − τύπωσης
κερμάτων (εργατικό κόστος).
1) Αντίγραφα των πρωτοκόλλων παράδοσης − παρα−
λαβής από το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων
και Αξιών, (ΙΕΤΑ),της Τράπεζας της Ελλάδος,(αφορούν
κέρματα κυκλοφορίας, εορταστικά κέρματα, αναμνη−
στικά και κέρματα επιμελημένης κοπής).
2) Πίνακες παραδοθέντων κερμάτων,(ανά χρήση), για
κέρματα κυκλοφορίας και αναμνηστικά κέρματα επι−
μελημένης κοπής.
3) Αρμοδίως υπογεγραμμένη βεβαίωση για το σύμφω−
νο του κόστους τύπωσης κερμάτων με τα τηρούμενα
στο Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών
βιβλία και παραστατικά.
4) Κατάσταση ανάλυσης υλοποιημένων δαπανών σχετι−
κών με την τύπωση κερμάτων του Ελληνικού Δημοσίου.
5) Ισοζύγιο, (με ημερομηνία 31/12/—), των τακτικών απο−
σβέσεων παγίων στοιχείων του Ιδρύματος βάσει των
σχετιζόμενων − με την τύπωση κερμάτων − κέντρων
κόστους.
6) Καταστάσεις μισθοδοσίας Τμήματος Κερμάτων που
καλύπτουν όλη τη χρήση.
Β) Για την προμήθεια μεταλλικών δίσκων τύπωσης
κερμάτων.
1) Το εγκριτικό της προμήθειας έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, (απόφαση Κάλυψης των Συναλλα−
κτικών Αναγκών σε κέρματα).
2) Αναλυτική κατάσταση της δαπάνης αγοράς δίσκων
τύπωσης των κερμάτων, με συνημμένα πρωτότυπα τι−
μολόγια.
3) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της προμήθειας.
4) Βεβαίωση καλής ποιότητας των δίσκων.
5) Σύμβαση προμήθειας των μεταλλικών δίσκων με−
ταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και του προμηθευτή ή
πρόσθετη πράξη παράτασης ισχύος και τροποποίησης
όρων της Σύμβασης.
Γ) Για έξοδα αποστολής κερμάτων.
1) Αποδεικτικά μεταφοράς κερμάτων από την Τράπε−
ζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τον ΚΒΣ.
2) Ασφάλιστρα των κερμάτων που ταξιδεύουν ασυ−
νόδευτα.
Δ) Για έξοδα αναχύτευσης παλαιών νομισμάτων προς
παραγωνή νέων.
1) Αναλυτική κατάσταση της δαπάνης.
2) Το εγκριτικό της αναχύτευσης έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομικών.
3) Εγκριτικό ανάθεσης της εργασίας αναχύτευσης
στον μειοδότη.
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4) Εντολή πληρωμής του προμηθευτή από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος και το σχετικό τιμολόγιο.
5) Το αποδεικτικό πληρωμής ασφαλίστρων από την
Τράπεζα της Ελλάδος.
6) Το αποδεικτικό μεταφοράς, σύμφωνα με τον ΚΒΣ.
Ε) Για την προμήθεια υλικών συσκευασίας επιμελημέ−
νων σειρών κερμάτων.
1) Αναλυτική κατάσταση της δαπάνης.
2) Το εγκριτικό της προμήθειας έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομικών.
3) Εγκριτικό ανάθεσης της προμήθειας.
4) Εντολή πληρωμής του προμηθευτή από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος και το σχετικό τιμολόγιο.
ΣΤ) Για την ανταλλαγή των προσκομισθέντων φθαρ−
μένων κερμάτων ευρώ.
1) Τα πρωτόκολλα καταστροφής των φθαρμένων κερ−
μάτων, (τα οποία θα περιέχουν το είδος του νομίσματος,
το είδος του μετάλλου και την περιεκτικότητά του, τον
αριθμό των σακκιδίων−τεμαχίων συνολικά, τη συνολική
αξία σε ευρώ, το μικτό βάρος, το απόβαρο και το κα−
θαρό βάρος σε κιλά).
2) Το δελτίο αναγγελίας χρεώσεων του σχετικού
λογαριασμού, το οποίο θα διαβιβάζει η Τράπεζα της
Ελλάδος, Δ/νση Ταμείων, Τμήμα Αποθεματικών και Εφο−
διασμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθ. Δ18Α 5010879 ΕΞ2011
(5)
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλα−
βής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματι−
κές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους
αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με απαλλα−
γή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από ελεύθε−
ρα αποθέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για
την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων
οχημάτων τους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ και
παρ. 4 του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
(ΦΕΚ 265/Α΄), όπως ισχύουν.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.Δ. 503/70 «Περί
κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 18ην Απρι−
λίου 1961 υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων
Εθνών Συμβάσεως περί των διπλωματικών σχέσεων»
(ΦΕΚ 108/Α΄).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 90/75 «Περί
κυρώσεως της εν Βιέννη την 24ην Απρ. 1963 υπογραφεί−
σης Διεθνούς Συμβάσεως επί των Προξενικών Σχέσεων»
(ΦΕΚ 150/Α΄).
4) Το ΠΔ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγω−
γή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματεί−
ας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας
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Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄), καθώς
και το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄).
5) Την αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 ΑΥΟ
κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β΄).
6) Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, δεδομένου ότι θεσπίζεται διαδικασία για την
εφαρμογή διατάξεων του ν. 2960/01.
7) Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων, των
δικαιολογητικών και της διαδικασίας παραλαβής καυσί−
μων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξε−
νικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους Διεθνείς
Οργανισμούς από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα)
με συμψηφισμό για τις ανάγκες κίνησης των αυτοκινή−
των οχημάτων τους, αποφασίζουμε:
Καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και
η διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις
ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές,
καθώς και τους αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς
από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με απαλλαγή
από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και με συμψηφισμό
για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων
οχημάτων τους ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Δικαιούχα πρόσωπα
1. Δικαιούχα πρόσωπα παραλαβής καυσίμων κινητή−
ρων με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται με την παρούσα
απόφαση είναι τα ακόλουθα:
α) οι ξένες διπλωματικές αποστολές που είναι διαπι−
στευμένες στην Ελλάδα, ο αρχηγός της διπλωματικής
αποστολής και τα λοιπά μέλη του διπλωματικού προ−
σωπικού αυτής,
β) οι ξένες προξενικές αρχές που είναι εγκατεστημέ−
νες στη χώρα μας, ο αρχηγός της προξενικής αρχής
και οι λοιποί προξενικοί λειτουργοί αυτής, εφόσον είναι
κάτοχοι διπλωματικού διαβατηρίου,
γ) οι αναγνωρισμένοι διεθνείς οργανισμοί και τα μέλη
των οργανισμών αυτών, μέσα στα όρια και σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις Διεθνείς
Συμβάσεις για την ίδρυση τους ή από τις Συμφωνίες
για την έδρα τους.
Άρθρο 2
Ανώτατες ποσότητες καυσίμων
1. Οι ανώτατες ποσότητες καυσίμων κινητήρων που
δύνανται να παραλαμβάνουν ανά μήνα τα ανωτέρω
δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, σύμφωνα με τη δια−
δικασία που καθορίζεται με την παρούσα Απόφαση,
ορίζονται ως ακολούθως:
α) Εξακόσια ογδόντα (680) λίτρα για το αυτοκίνητο
όχημα που προορίζεται για την υπηρεσιακή χρήση της
διπλωματικής αποστολής, της προξενικής αρχής και του
αναγνωρισμένου Διεθνούς Οργανισμού,
β) Εξακόσια ογδόντα (680) λίτρα για το αυτοκίνητο
όχημα του αρχηγού της διπλωματικής αποστολής και
του αρχηγού της προξενικής αρχής,
γ) Πεντακόσια σαράντα (540) λίτρα για το αυτοκίνητο
όχημα του λοιπού διπλωματικού προσωπικού, των λοι−

πών προξενικών λειτουργών, του αναγνωρισμένου Διε−
θνούς Οργανισμού και του προσωπικού αυτού, σύμφωνα
με τα ειδικότερα οριζόμενα από τη Διεθνή Σύμβαση για
την ίδρυση του ή τη Συμφωνία έδρας του, εφόσον δεν
ορίζονται ειδικότερα σε αυτές ανώτατες ποσότητες
καυσίμων.
2. Σε περίπτωση όπου από τα ανωτέρω δικαιούχα
απαλλαγής πρόσωπα παραληφθούν ποσότητες καυ−
σίμων μικρότερες από τις δικαιούμενες, όπως αυτές
ορίζονται με το παρόν άρθρο, δεν παρέχεται δυνατό−
τητα μεταφοράς του υπολοίπου της ποσότητας αυτής
σε επόμενο μήνα.
Άρθρο 3
Χορήγηση και θεώρηση βιβλιαρίων
1. Τα καύσιμα κινητήρων που προορίζονται για την
κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων των ανωτέρω δι−
καιούχων προσώπων παραλαμβάνονται από ελεύθε−
ρα αποθέματα (φορολογημένα) μέσω των πρατηρίων
υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιο−
ειδών με βάση ατομικά βιβλιάρια (κουπόνια) σε τιμή
χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στη συνέχεια με
τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας παρέχεται
στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών συμψηφιστική
ατέλεια ως προς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τις
ίδιες με τις παραληφθείσες από τα πρατήρια ποσότητες
καυσίμου.
2. Η χορήγηση από το Τελωνείο Αθηνών των ανα−
φερομένων στην προηγούμενη παράγραφο ατομικών
βιβλιαρίων πραγματοποιείται μετά από αίτηση της εκά−
στοτε Διπλωματικής Αρχής ή Διεθνούς Οργανισμού, στο
δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο ή σε εξουσιοδοτημένο
για την παραλαβή του βιβλιαρίου πρόσωπο, θεωρημένης
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
ως προς τη συνδρομή του όρου της αμοιβαιότητας, στις
περιπτώσεις όπου αυτή απαιτείται.
3. Το Τελωνείο Αθηνών, προβαίνει στη σχετική θεώ−
ρηση των βιβλιαρίων, κάνοντας παράλληλα και σχε−
τική εγγραφή για την επωνυμία του δικαιούχου, τον
αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και την ποσότητα
του καυσίμου που δικαιούται να παραλαμβάνει κάθε
μήνα το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο σύμφωνα με
το άρθρο 1 της παρούσας, το καταχωρεί σε ειδικό
πρόχειρο βιβλίο και στη συνέχεια το παραδίδει στον
ενδιαφερόμενο.
4. Μετά την πλήρη χρησιμοποίηση του βιβλιαρίου ή
την αναχώρηση του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου
από τη χώρα, το βιβλιάριο αυτό παραδίδεται με μέριμνα
της εκάστοτε ενδιαφερόμενης υπηρεσίας στο Τελωνείο
Αθηνών, το οποίο στη συνέχεια τα διαβιβάζει στο Δ΄
Τελωνείο Ελεύθερων Συγκροτημάτων.
Άρθρο 4
Παραλαβή των καυσίμων
1. Η παραλαβή των καυσίμων από τα κατά τόπους
πρατήρια υγρών καυσίμων πραγματοποιείται με βάση
τα ανωτέρω ατομικά βιβλιάρια. Κατά την παραλαβή
των καυσίμων συμπληρώνεται και υπογράφεται από
το δικαιούχο πρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο για την
παραλαβή του καυσίμου πρόσωπο η σχετική απόδειξη
παραλαβής καυσίμου (κουπόνι).
2. Κάθε ατομικό βιβλιάριο αποτελείται από 50 αριθ−
μημένα κατ’ αύξοντα αριθμό διπλότυπα φύλλα με στοι−
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χεία Α΄ και Β΄, στα οποία συμπληρώνονται τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) επωνυμία και διεύθυνση του πρατηρίου υγρών καυ−
σίμων,
β) είδος και ποσότητα του καυσίμου,
γ) αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος,
δ) ονοματεπώνυμο − επωνυμία του δικαιούχου προ−
σώπου,
ε) ημερομηνία παραλαβής,
στ) υπογραφή του δικαιούχου προσώπου.
Η απόδειξη παραλαβής σφραγίζεται από τον πρατη−
ριούχο, βεβαιούμενης με τον τρόπο αυτόν της παράδο−
σης και παραλαβής της αναγραφόμενης στην απόδειξη
παραλαβής ποσότητας καυσίμων.
3. Το υπό στοιχείο Α΄ φύλλο αποκόπτεται και πα−
ραδίδεται στον πρατηριούχο για την παράδοση του
στην εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με συνημμένο
το κατά περίπτωση προβλεπόμενο φορολογικό στοι−
χείο πώλησης. Το υπό στοιχείο Β΄ φύλλο παραμένει
ως στέλεχος.
4. Εφόσον η παραλαβή των καυσίμων πραγματοποιείται
από το ίδιο πρατήριο καυσίμων κατά τη διάρκεια όλου
του μήνα, παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης μίας
μόνον απόδειξης παραλαβής καυσίμων σε μηνιαία βάση
με συνημμένα σε αυτήν τα σχετικά φορολογικά στοιχεία
πώλησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Άρθρο 5
Χορήγηση συμψηφιστικής ατέλειας
1. Εντός προθεσμίας τριών μηνών από το μήνα παρα−
λαβής των καυσίμων, η εταιρεία εμπορίας πετρελαιο−
ειδών υποβάλλει στο Δ’ Τελωνείο Ελεύθερων Συγκρο−
τημάτων με αίτησή της κατάσταση με συνημμένα τα
υπό στοιχείο Α΄ φύλλα του βιβλιαρίου και τα αντίγραφα
των φορολογικών στοιχείων πώλησης. Με την ανωτέρω
αίτηση βεβαιώνεται ότι οι παραληφθείσες ποσότητες
καυσίμων τιμολογήθηκαν σε τιμή χωρίς τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης και ότι παραλήφθηκαν από τα δικαιούχα
απαλλαγής πρόσωπα του άρθρου 1.
2. Το Δ΄ Τελωνείο Ελεύθερων Συγκροτημάτων, αφού
διενεργήσει σχετικό έλεγχο για τις ποσότητες που
έχουν παραληφθεί από το δικαιούχο πρόσωπο, καθώς
και σχετικούς ελέγχους για τη γνησιότητα των αποδεί−
ξεων παραλαβής, κατόπιν διασταύρωσης με τα στοιχεία
που τηρούνται στο Τελωνείο Αθηνών, εκδίδει την από−
φαση συμψηφιστικής ατέλειας στο όνομα της εταιρείας
εμπορίας πετρελαιοειδών για τις ποσότητες καυσίμων
που χορηγήθηκαν ανά μήνα.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργού−
νται οι αριθμ. Τ. 3928/12−5−1938 και Τ. 5186/8−9−1939 ΑΥΟ
καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική κανονιστική διά−
ταξη που αντίκειται στα ρυθμιζόμενα με την παρούσα
απόφαση θέματα.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία
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δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ. 1042
(6)
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της αριθμ. 1114200/8853/
0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945/2006 Β΄) απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ.
70/91 Α΄) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και
άλλες ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ. 247/95 Α΄). «Περί
Δημοσίου Λογιστικού».
3. Την με αριθμό Δ6Α 142500ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ
1725 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρ−
μοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο
Κουσελά.
4. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των
διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν
στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.
5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της απόφασής μας
1114200/8853/0016/27−12−2006 συμπληρώνεται με την
αναγραφή στις αναφερόμενες Τράπεζες και του Hellenic
Postbank − Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Κωδ 096), από το
οικ. έτος 2011 στη διαδικασία επιστροφής του φόρου
εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην αρ. 1044637/ΕΞ/0016 απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 498/23.04.2010
(τ.Β΄), διορθώνεται στην σελίδα 6600, στήλη Α, παρ. 3
στίχος 2ος το εσφαλμένο:
«ΚΑΕ 3513 του Κρατικού Προϋπολογισμού »,
στο ορθό: «ΚΑΕ 3413 του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού».
(Από το Υπουργείο Οικονομικών)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε..

−

−

100 €

30 €

• 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. σε 5 € ανά έτος.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. .

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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 επι−
στρέφονται.
• 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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές 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 έκπτωση.
• 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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
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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