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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 50038 (1)
    Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, 

σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κε−
ντρικής Βάσης Δεδομένων, τη παροχή πρόσβασης 
σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για 
τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυ−
ασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης 
των προσωπικών δεδομένων. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τα άρθρα 1, 2, 3 και 10 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138A) 

«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και 
έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές». 

2) Tην ανάγκη διασφάλισης πλήρους διαφάνειας στα 
οικονομικά των συνδυασμών και ενημέρωσης των πο−
λιτών για αυτά.

3) Το γεγονός ότι από την παρούσα προκύπτει εφά−
παξ δαπάνη ύψους ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσί−
ων ευρώ (98.400€), η οποία θα καλυφθεί από τον KAE 
5261,φ. 07/130 για το έτος 2010, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Λειτουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων

Στην ιστοσελίδα των εκλογών του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ekloges.ypes.gr) εγκαθίσταται και λειτουργεί ιστοχώρος 
σχετικά με την ανάρτηση των εσόδων και δαπανών των 
δήμων και των συνδυασμών όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 10 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/A΄) «Εκλογικές δαπά−
νες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά 
τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». Οι υποψήφιοι 
και οι συνδυασμοί προκειμένου να εισάγουν τα έσοδα 
και τα έξοδα όπως ορίζεται στις επόμενες παραγράφους 
χρησιμοποιούν τη διεύθυνση http://ekloges.ypes.gr/. Στην 
ίδια διεύθυνση οι πολίτες μπορούν να πληροφορούνται 
για τα έσοδα και τα έξοδα των συνδυασμών. Σχετικοί 
σύνδεσμοι τοποθετούνται και στην κεντρική ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (www.ypes.gr).

Άρθρο 2
Διαδικασία Παροχής Πρόσβασης

1. Κάθε συνδυασμός για τις Περιφερειακές Εκλογές και 
για Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων υπο−
χρεούται στη λήψη κωδικού πρόσβασης στην Κεντρική 
Βάση Δεδομένων Εκλογικών Δαπανών. (ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ.). Για 
συνδυασμούς σε Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 
10.000 κατοίκων, η λήψη κωδικού πρόσβασης δεν είναι 
υποχρεωτική. Οι συνδυασμοί αυτοί μπορούν να λαμβάνουν 
προαιρετικά κωδικό πρόσβασης ακολουθώντας τη διαδι−
κασία που ισχύει και για τους υπόλοιπους υπόχρεους.

2. Για τους υποψηφίους περιφερειακούς και δημο−
τικούς συμβούλους η διαχείριση των εσόδων και των 
συνδυασμών γίνεται με χρήση του κωδικού πρόσβασης 
που λαμβάνει ο συνδυασμός και δεν επιτρέπεται η με−
μονωμένη λήψη κωδικού από το Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
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3. Για τη λήψη του κωδικού πρόσβασης ο επικεφαλής 
του συνδυασμού ή ο διαχειριστής του συνδυασμού ή 
άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό 
αυτό, εισέρχεται στην ιστοσελίδα http://ekloges.ypes.
gr/ και ακολουθεί τον σύνδεσμο «Εγγραφή». Στη συνέ−
χεια εισάγει το Δήμο ή την Περιφέρεια στους οποίους 
πρόκειται να ανακηρυχθεί ο συνδυασμός, την ονομασία 
αυτού και το ονοματεπώνυμο του επικεφαλής του συν−
δυασμού. Κατόπιν, καταχωρίζονται τα πλήρη στοιχεία 
του διαχειριστή του συνδυασμού (Ονοματεπώνυμο, Πα−
τρώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Ιδιότητα, 
τηλέφωνα επικοινωνίας, email). Από τη στιγμή αυτή ο λή−
πτης του ανωτέρω κωδικού μπορεί να εισάγει στοιχεία 
στην ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ., αλλά δεν μπορεί να τα δημοσιοποιήσει 
πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης. 

4. Με τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων, η 
ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ αποστέλλει αυτομάτως στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που έχει δηλωθεί προσυμπληρωμένη αίτηση, 
την οποία ο διαχειριστής οφείλει να προσκομίσει εις 
διπλούν στη αρμόδια ΔΟΥ για την έκδοση του Αριθ−
μού Φορολογικού Μητρώου του συνδυασμού. Για την 
πιστοποίηση του συνδυασμού, ο υπάλληλος της ΔΟΥ 
συμπληρώνει την αίτηση εισάγοντας τον Αριθμό Φορο−
λογικού Μητρώου που έχει αποδοθεί στον συνδυασμό, 
τη σφραγίζει και παραδίδει το ένα αντίγραφο στον 
εκπρόσωπο του συνδυασμού ενώ το άλλο αντίγραφο 
το αποστέλλει στην Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και 
Η.Ε.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα 
101 83. 

5. Με την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της διαδι−
κασίας πιστοποίησης από τις υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, αποστέλλεται Σύντομο Μήνυμα Κει−
μένου (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο 
διαχειριστής του συνδυασμού, το οποίο περιέχει τον 
κωδικό πιστοποίησης και ο οποίος είναι απαραίτητος 
για τη δημοσιοποίηση των εσόδων και των δαπανών 
των υποψηφίων.

6. Αν ο συνδυασμός έχει ήδη λάβει Αριθμό Φορο−
λογικού Μητρώου, τότε η προσυμπληρωμένη αίτηση 
μπορεί να αποσταλεί δίχως σφραγίδα της αρμόδια 
ΔΟΥ στην ανωτέρω διεύθυνση, μαζί με επικυρωμένα 
αντίγραφα του έντυπου διάθεσης του Αριθμού Φορο−
λογικού Μητρώου και της ταυτότητας του διαχειριστή 
του συνδυασμού. 

Άρθρο 3
Καταχώρηση Στοιχείων Συνδυασμού και Υποψηφίων

1. Με τη λήψη του κωδικού πρόσβασης στη KΕ.Β.Δ.Ε.Δ. 
ο διαχειριστής του συνδυασμού μπορεί με ευθύνη του 
να δώσει δυνατότητα πρόσβασης και σε άλλους χρή−
στες, οι οποίοι θα μπορούν να καταχωρίζουν στοιχεία 
για λογαριασμό και εκ μέρους του συνδυασμού και των 
υποψηφίων. Ο διαχειριστής μπορεί, κατά βούλησή του, 
να περιορίσει στους νέους αυτούς χρήστες τη δυνα−
τότητα εισαγωγής στοιχείων μόνο για ένα υποσύνολο 
των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση όμως νέες εισα−
γωγές δεδομένων στη ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ, διαγραφές ή μετα−
βολές αυτών που γίνονται από τους ανωτέρω χρήστες 
δεσμεύουν το συνδυασμό. 

2. Ο διαχειριστής του συνδυασμού ή άλλος εξουσιο−
δοτημένος χρήστης εισάγει σε ειδική φόρμα της εφαρ−
μογής τα στοιχεία όλων των υποψηφίων δημοτικών ή 
περιφερειακών συμβούλων καθώς και τα στοιχεία των 
επικεφαλής των συνδυασμών και των αντιπεριφερειαρ−
χών με ένδειξη της εκλογικής περιφέρειας στην οποία 
είναι υποψήφιοι. Είναι δυνατόν να εισαχθούν και τα 
ονόματα των υποψηφίων συμβούλων των τοπικών ή 
δημοτικών κοινοτήτων. Η εισαγωγή τους στο σύστημα 
αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού, όσον αφορά τη 
σύνθεση του ψηφοδελτίου. 

3. Με ευθύνη του διαχειριστή του συνδυασμού ή άλλου 
εξουσιοδοτημένου χρήστη, αμέσως μετά την ανακήρυξη 
των υποψηφίων από το αρμόδιο δικαστήριο, επικαιρο−
ποιούνται τα στοιχεία των υποψηφίων που έχουν εισα−
χθεί στην ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ. 

4. Ο διαχειριστής του συνδυασμού ή άλλος εξουσιο−
δοτημένος χρήστης εισάγει σε ειδική φόρμα τους τρα−
πεζικούς λογαριασμούς που έχει ανοίξει ο συνδυασμός, 
κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 3870/2010, 
αναφέροντας το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο έχει ανοι−
χθεί ο τραπεζικός λογαριασμός και μία σύντομη περι−
γραφή αυτού. Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του 
αριθμού του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού.

5. Ο διαχειριστής του συνδυασμού ή άλλος εξουσιοδο−
τημένος χρήστης εισάγει σε ειδική φόρμα τη σειρά, τον 
αριθμό του πρώτου και του τελευταίου θεωρημένου από 
τη ΔΟΥ διπλότυπου εισιτηρίου εισόδου για εκδηλώσεις 
κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3870/2010 
καθώς και την τιμή του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που 
θεωρούνται διαφορετικές σειρές εισιτηρίων, τότε γίνο−
νται οι ανάλογες αναλυτικές εγγραφές. 

Άρθρο 4
Καταχώρηση Εσόδων Συνδυασμών

1. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης 
εισάγει για το συνδυασμό ή για μεμονωμένο υποψήφιο 
το σύνολο του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων ανά 
ημερομηνία και ανά τραπεζικό λογαριασμό. 

2. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης 
εισάγει στην ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ. ανά εκδήλωση τα διπλότυπα 
εισιτήρια εισόδου που διέθεσε ο συνδυασμός ή ο υποψή−
φιος. Η καταχώρηση γίνεται με αναγραφή του πρώτου 
και του τελευταίου αριθμού των διπλοτύπων εισιτηρίων 
εισόδου ανά σειρά. Η εφαρμογή λογισμικού υπολογίζει 
αυτόματα το συνολικό ύψος των εισπράξεων ανά εκδή−
λωση. Ταυτόχρονα ο χρήστης της εφαρμογής ορίζει και 
τον τραπεζικό λογαριασμό του συνδυασμού, στον οποί−
ον έγινε η κατάθεση του ανωτέρω συνολικού ποσού.

Άρθρο 5
Καταχώρηση Εκλογικών Δαπανών Συνδυασμών

1. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης 
εισάγει για το συνδυασμό ή για μεμονωμένο υποψήφιο 
αναλυτικά κάθε εκλογική δαπάνη, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3870/2010, με 
ιδιαίτερη ανάλυση ανά κατηγορία δαπάνης και μνημο−
νεύοντας τα αντίστοιχα παραστατικά. 

2. Παροχές σε είδος οι οποίες αποτιμώνται όπως ορί−
ζει η ΚΥΑ του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3870/2010, εισάγο−
νται με ειδική ένδειξη στην ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ. Η αποτίμηση σε 
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χρήμα των ανωτέρω παροχών εισάγονται αυτομάτως 
από την εφαρμογή και ως εκλογικό έσοδο χωρίς να 
απαιτείται περαιτέρω ενέργεια του χρήστη. 

3. Ο διαχειριστής ή άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης 
μετά την καταχώρηση των δαπανών και εφόσον γίνει 
η σχετική κίνηση και στον τραπεζικό λογαριασμό με−
ταγενέστερα συνδέει κάθε δαπάνη με τον τραπεζικό 
λογαριασμό μέσω του οποίου έγινε η πληρωμή κατ’ 
εφαρμογή και με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ. 4 
του Ν. 3870/2010.

Άρθρο 6
Δημοσιοποίηση των Στοιχείων

Ο διαχειριστής του συνδυασμού είναι αποκλειστικά 
αρμόδιος να εγκρίνει από τον πίνακα των εσόδων και 
των δαπανών που έχουν εισαχθεί στη ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ. αυτές 
τις οποίες υποχρεούται να δημοσιεύσει αφού έχει ελέγ−
ξει το περιεχόμενό τους. Η δημοσίευση των στοιχείων 
είναι δυνατή αποκλειστικά με την χρήστη του κωδικού 
πιστοποίησης της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας 
απόφασης. 

Άρθρο 7
Χρονικό Διάστημα Ενημέρωσης των Εσόδων και των 

Δαπανών από τους Συνδυασμούς και τους
Υποψηφίους

1. Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι αυτών οφείλουν 
εντός επτά (7) ημερών από την πραγματοποίηση των 
εκλογικών δαπανών ή των εσόδων να εισάγουν στην 
ΚΕ.Β.Δ.Ε.Δ. τις αντίστοιχες εγγραφές, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 4 και 5 της παρούσης. Ειδικά για τις εκλογικές 
δαπάνες και τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από την 
έναρξη της προεκλογικής περιόδου, αυτά εισάγονται το 
αργότερο μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2010.

2. Η σύνδεση των δαπανών με τον τραπεζικό λογαρια−
σμό, μέσω του οποίου εξοφλήθηκαν οι δαπάνες, όπως 
ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, μπο−
ρεί να γίνει έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία 
διεξαγωγής των εκλογών.

3. Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, οι μετέχο−
ντες συνδυασμοί μπορούν να εισάγουν εντός επτά (7) 
ημερών από την πραγματοποίηση τους τα εκλογικά 
έσοδα και τις δαπάνες τα οποία γίνονται μεταξύ της 
εβδομάδας που μεσολαβεί μεταξύ των δύο εκλογών. 
Το αντίστοιχο διάστημα για την περαίωση της διαδι−
κασίας της ανωτέρω παραγράφου επεκτείνεται κατά 
μία εβδομάδα.

Άρθρο 8
Δημόσια Πρόσβαση στα Δεδομένα

1. Οι πολίτες μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβα−
ση στα δημοσιοποιημένα δεδομένα των συνδυασμών 
και των υποψηφίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://
ekloges.ypes.gr/. 

2. Τα έσοδα των συνδυασμών εμφανίζονται συγκεντρω−
τικά ανά ημερομηνία και ανά τραπεζικό ίδρυμα. Αντί−
στοιχα, οι παροχές σε είδος, οι οποίες αποτιμώνται σε 
χρήματα, εμφανίζονται στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

3. Τα διπλότυπα, θεωρημένα από τη ΔΟΥ, εισιτήρια 
εισόδου εμφανίζονται επίσης συγκεντρωτικά ανά εκ−

δήλωση, με την περιγραφή που έχει δοθεί από τους 
χρήστες της εφαρμογής.

4. Τα έξοδα των συνδυασμών εμφανίζονται όπως ακρι−
βώς έχουν αυτά καταχωριστεί από τους συνδυασμούς, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

5. Οι λίστες των υποψηφίων των συνδυασμών, συμπε−
ριλαμβανομένων και των επικεφαλής και των άμεσα 
αιρετών αντιπεριφερειαρχών, εμφανίζονται αναλυτικά 
ανά εκλογική περιφέρεια ή της τοπικής / δημοτικής 
κοινότητας, εφόσον έχουν εισαχθεί και οι αντίστοιχοι 
υποψήφιοι. Από τα στοιχεία των υποψηφίων εμφανί−
ζονται αναλυτικά το ονοματεπώνυμό τους, το πατρώ−
νυμο και η εκλογική περιφέρεια που είναι υποψήφιοι. 
Ο πολίτης δύναται να έχει πρόσβαση στο σύνολο των 
υποψηφίων αναλυτικά για έναν συγκεκριμένο Δήμο ή 
μία Περιφέρεια.

Άρθρο 9

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την 7η Σεπτεμ−
βρίου 2010.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

F

      Αριθμ. 38069/ΕΓΔΕΚΟ 955 (2)
Έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

για τη λήψη δανείου από την ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου 
Α.Ε.».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ−

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΚΤΥΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 3697/2008 «Ενί−

σχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/194),

β. των άρθρων 10 παρ. 3 και 11 του Ν. 3429/2005 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 
Α΄/314),

γ. του Ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δημο−
σίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης 
δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
151/Α΄),

δ. του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α΄),

ε. του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄/213)και του Π.Δ. 189/2009 
(ΦΕΚ Α΄/221),

στ. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579 Υπουρ−
γικής Απόφασης με θέμα:
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Διαδικασία λήψης δανείων με την εγγύηση του Ελ−
ληνικού Δημοσίου από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του 
Κεφαλαίου Α΄ ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 588/Β/31.3.2009),

ζ. της υπ’ αριθμ. Υ156/23.12.09 απόφασης Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εθνικής Αμυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη (ΦΕΚ 
Β΄/2520).

2. Τα υπ’ αριθμ. Πρωτ. 181/28.1.2010 και 344/17.2.2010 
έγγραφα της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου Α.Ε. 
με θέμα: «Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
για δανειοδότηση έτους 2010».

3. Την από 26/03/2010 έγκριση της Επταμελούς 
Επιτροπής του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕ−
ΚΟ 2579/30.3.2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 588/
Β/31.3.2009).

4. Την από 27/7/2010 γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγη−
σης των προσφορών του διαγωνισμού για τη σύναψη 
δανείου ύψους 3.600.000 Ευρώ της εταιρείας Μεταλ−
λουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε. 2010.

5. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1228/3.8.2010 έγγραφο του Δ.Σ. 
της ΜΒΗ Α.Ε. σχετικά με την έγκριση του αποτελέσμα−
τος του Διαγωνισμού δανειοδότησης της ΜΒΗ Α.Ε. με 
την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

6. Την από 9/8/2010 εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας 
ΔΕΚΟ με θέμα «Έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνι−
κού Δημοσίου για το δανεισμό της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου 
Α.Ε.».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα 
προκληθεί δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του 
Δημοσίου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογι−
στεί, αποφασίζει:

Εγκρίνουμε την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 
την ΤΒΑΝΚ, για τη σύναψη σύμβασης κοινοπρακτικού 
δανείου της εταιρείας με την επωνυμία «Μεταλλουργι−
κή Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε.», ύψους 3,6 εκατ. € (τριών 
εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ), σύμφωνα με 
τους όρους της από 27/7/2010 γνώμης της Τριμελούς 
Επιτροπής Αξιολόγησης.

Επί του ανωτέρω ποσού δανείου για το οποίο παρέ−
χεται η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου καθορίζεται 
υπέρ αυτού προμήθεια 1%. Περαιτέρω ασφάλειες δεν 
επιβάλλονται.

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την 
έκδοση της απόφασης εγγύησης, σύμφωνα με τα ανω−
τέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

      Αριθμ. Δ61111928ΕΞ 2010 (3)
Σύσταση και συγκρότηση Κατευθυντήριας Επιτροπής, 

Συντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης Διοίκησης Έρ−
γου και πέντε (5) Ειδικών Ομάδων Εργασίας (έκτα−
κτη δομή Διοίκησης Έργου) στο Υπουργείο Οικονο−
μικών, για την υλοποίηση του σχεδίου πάταξης της 
φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής 
συμμόρφωσης.

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/88 (A΄128) «Ορ−

γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178), σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/95 
(Α΄ 220) και της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/95 
(Α΄ 211).

γ) Του π.δ. 185/2009 (A΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του π.δ. 189/2009 
(Α΄221) « Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων».

δ) Του άρθρου 19 του ν. 1599/86 (Α΄ 75), όπως τρο−
ποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του 
ν. 2690/99 (Α΄ 45).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

στ) Του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του 
Μηχανισμού Στήριξης της ελληνικής οικονομίας από 
τα Κράτη−Μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο» (Α΄65)».

ζ) Των άρθρων 7 και 8 του ν. 3469/2006 (Α΄131), όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του 
ν. 3536/2007 (Α΄42).

η) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 
297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθ. 
7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής Οι−
κονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης».

2. Τη μελέτη για την πάταξη γενικευμένης φοροδια−
φυγής και επίτευξη βιώσιμης φορολογικής συμμόρφω−
σης, που υπέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 
Ελληνικές Αρχές, τον Απρίλιο του 2010.

3. Την ιδιαίτερη σημασία της επιτυχούς και σύντομης 
υλοποίησης του έργου αυτού για την Οικονομία της 
χώρας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομικών και θα καθορισθεί με άλλη απόφασή μας, 
αποφασίζουμε:

Ι. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών, ως έκτα−
κτη δομή διοίκησης έργου, Κατευθυντήρια Επιτροπή, 
Συντονιστική Ομάδα Υποστήριξης Διοίκησης Έργου και 
πέντε (5) Ειδικές Ομάδες Εργασίας, για την υλοποίηση 
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του σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης 
βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης, ως εξής:

1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κατευθυντήρια Επιτροπή αποτελεί το Κατευθυντή−

ριο Όργανο του έργου, για την υλοποίηση του σχεδίου 
πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης 
φορολογικής συμμόρφωσης. 

2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ (Σ.Ο.Υ.Δ.Ε.)

Η Συντονιστική Ομάδα Υποστήριξης Διοίκησης έργου 
αποτελεί το Συντονιστικό Όργανο του έργου, για την 
υλοποίηση του προαναφερθέντος σχεδίου. 

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ι. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

(ΕΦΟΜ)
ιι. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΕΙΣΟΦ)
ιιι. ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΜΕΦΟ)
ιv. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ−

ΤΩΝ (ΜΠΥΕ)
v. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟ−

ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΠΑΦΣ)
ΙΙ. Συγκροτούμε: 
Α) Την Κατευθυντήρια Επιτροπή, η οποία αποτελείται 

από τους εξής: 
α) Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, 

ως Συντονιστή.
β) Το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φο−

ρολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, ως μέλος, 
γ) Το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πλη−

ροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), ως μέλος,
δ) Τον Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε., ως μέλος,
ε) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορο−

λογίας, ως μέλος,
στ) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορο−

λογικών Ελέγχων, ως μέλος.
Η Κατευθυντήρια Επιτροπή θα συνεδριάζει κάθε 

δεκαπέντε (15) ημέρες και επιπλέον όποτε απαιτηθεί 
εκτάκτως και στις συνεδριάσεις της θα καλούνται ο 
Συντονιστής και τα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης Δι−
οίκησης Έργου, όταν απαιτείται.

Β) Τη Συντονιστική Ομάδα Υποστήριξης Διοίκησης 
Έργου (Σ.Ο.Υ.Δ.Ε.), η οποία αποτελείται από έναν (1) 
ιδιώτη−εμπειρογνώμονα, με ειδικές γνώσεις, ως Συντο−
νιστή και τρία (3) επιπλέον μέλη, τα οποία θα εκτελούν 
και τη γραμματειακή υποστήριξη αυτής.

Έργο της παραπάνω Συντονιστικής Ομάδας είναι:
α) Η διοίκηση, η διαχείριση και ο συντονισμός της λει−

τουργίας των Ομάδων εργασίας και η καθοδήγηση και 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου.

β) Η σύνταξη συνθετικών αναφορών σχετικά με την 
πρόοδο του έργου για την ενημέρωση της Κατευθυ−
ντήριας Επιτροπής.

γ) Η εισήγηση για τη λήψη σχετικών αποφάσεων από 
τη Διοίκηση.

δ) Η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή 
πορεία και επιτυχία του έργου.

ε) Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή 
απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του 
έργου.

στ) Η συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών, στις οποίες αφορά το έργο, 
καθώς και με Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας, που λει−
τουργούν στο Υπουργείο Οικονομικών ή με Υπηρεσίες 
άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών, 
που κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση του έρ−
γου. 

− Στα πλαίσια του έργου της, η Σ.Ο.Υ.Δ.Ε. απαιτεί−
ται να συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 
επιπλέον όποτε απαιτηθεί εκτάκτως. Μπορεί να καλεί, 
στις συνεδριάσεις της , όποτε το κρίνει αναγκαίο, τους 
Υπευθύνους των πέντε (5) Ομάδων Εργασίας και να 
συνεργάζεται με υπηρεσιακούς παράγοντες και άλλους 
φορείς, καθώς και ιδιώτες – εμπειρογνώμονες, με ειδικές 
γνώσεις και εμπειρία στο έργο αυτό.

Ο Συντονιστής της Σ.Ο.Υ.Δ.Ε.:
1. Είναι ο Υπεύθυνος Διαχειριστής του Έργου
2. Έχει τη συνολική εποπτεία και τον έλεγχο του έρ−

γου, καθώς και τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
πορείας των εργασιών της Σ.Ο.Υ.Δ.Ε. και των Ομάδων 
Εργασίας. 

3. Συντονίζει τις εργασίες της Σ.Ο.Υ.Δ.Ε.
4. Έχει την ευθύνη προγραμματισμού των εργασιών 

και παρακολούθησης της υλοποίησης τους.
5. Επιβλέπει την κατανομή των επιμέρους εργασιών 

των Ομάδων Εργασίας.
6 Επικοινωνεί για τις ανάγκες του έργου με τις αρμό−

διες Υπηρεσίες που εμπλέκονται στο έργο αυτό και με 
άλλες Ομάδες Έργου, Επιτροπές ή Συλλογικά όργανα, 
που έχουν συναφές αντικείμενο.

7. Έχει την ευθύνη εντοπισμού τυχόν επιχειρησιακών 
προβλημάτων και υποβολής σχετικών εισηγήσεων, για 
την αντιμετώπισή τους, στην Κατευθυντήρια Επιτρο−
πή.

8. Έχει την ευθύνη εντοπισμού τυχόν λειτουργικών 
προβλημάτων και αναζήτησης αποτελεσματικών λύ−
σεων.

9. Μεριμνά για την υλοποίηση τυχόν διοικητικών απο−
φάσεων που αφορούν στο έργο.

Γ) Τις πέντε (5) Ειδικές Ομάδες Εργασίας, οι οποίες 
αποτελούνται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη η κάθε 
μια, από τα οποία, το ένα (1) ορίζεται ως Υπεύθυνος 
της Ομάδας: 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

(ΕΦΟΜ)
Έργο της Ομάδας είναι η μελέτη, διαμόρφωση, ανά−

πτυξη και εφαρμογή προτάσεων για την έγκαιρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής μεταρ−
ρύθμισης που εισάγεται με το Ν. 3842/2010.

2. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΕΙΣΟΦ)
 Έργο της Ομάδας είναι η μελέτη, διαμόρφωση, ανά−

πτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής προτάσεων, 
για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 
το Δημόσιο.

3. ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΜΕΦΟ)
Έργο της Ομάδας είναι η μελέτη, διαμόρφωση, ανά−

πτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής προτάσεων, 
για την διασφάλιση της πλήρους φορολογικής συμ−
μόρφωσης των μεγάλων φορολογουμένων. (οι χίλιες 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις)
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4. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
(ΜΠΥΕ)

Έργο της Ομάδας είναι η μελέτη, διαμόρφωση, ανά−
πτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής προτάσεων, 
για την πάταξη της φοροδιαφυγής από τους υψηλού 
πλούτου φορολογουμένους με μεγάλη ακίνητη περιου−
σία και υψηλές δαπάνες διαβίωσης κυρίως στο χώρο 
των ελευθέρων επαγγελματιών 

5. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟ−
ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΠΑΦΣ)

Έργο της Ομάδας είναι η μελέτη, διαμόρφωση, ανά−
πτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής προτάσεων, 
για την έγκαιρη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 
και πλήρη απόδοση των παρακρατούμενων φόρων (κυ−
ρίως Φ.Π.Α. & Φ.Μ.Υ.).

− Χρέη γραμματέα της κάθε Ομάδας θα εκτελεί το 
μέλος που θα ορίσει ο Υπεύθυνος αυτής. 

− O Υπεύθυνος κάθε Ομάδας Εργασίας θα συντάσσει 
μηνιαίες εκθέσεις προόδου εργασιών, τις οποίες θα 
υποβάλει στο Συντονιστή της Σ.Ο.Υ.Δ.Ε και έκτακτες 
εκθέσεις βάσει οδηγιών του Συντονιστή της Σ.Ο.Υ.Δ.Ε. 

− Οι Υπεύθυνοι και τα μέλη των Ομάδων Εργασίας, 
μέχρι την ολοκλήρωση του έργου κάθε ομάδας, θα απα−
σχολούνται σε αυτήν κατά πλήρες ωράριο εργασίας.

− Οι Ομάδες Εργασίας, στα πλαίσια του έργου τους, 
θα συνεργάζονται μεταξύ τους και με Διευθύνσεις ή 
Υπηρεσίες του Υπουργείου, εκπροσώπους των οποίων 
δύνανται να καλούν για να συμμετέχουν στις συνεδρι−
άσεις τους, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς 
και με υπηρεσιακούς παράγοντες άλλων φορέων ή ιδι−
ώτες− εμπειρογνώμονες, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία 
στο έργο τους.

ΙΙΙ. Κατά την πορεία υλοποίησης του έργου και σύμφω−
να με τις εκάστοτε ανάγκες, η συγκρότηση της Συντο−
νιστικής Ομάδας Υποστήριξης Διοίκησης Έργου και των 
πέντε (5) Ομάδων Εργασίας, μπορεί να συμπληρωθεί 
με επιπλέον μέλη, όταν και όπου απαιτηθεί με άλλη 
απόφασή μας.

IV. Οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, 
υποχρεούνται να συνεργάζονται και να συνδράμουν 
τη Σ.Ο.Υ.Δ.Ε. και τις Ομάδες Εργασίας στο έργο τους, 
όποτε τους ζητηθεί.

V. Οι Ειδικές Ομάδες Εργασίας, με την ολοκλήρωση 
του έργου τους, θα υποβάλουν τα πορίσματά τους στη 
Συντονιστική Ομάδα Υποστήριξης Έργου (Σ.Ο.Υ.Δ.Ε.), η 
οποία θα τα υποβάλει στην Κατευθυντήρια Επιτροπή. 
Η Κατευθυντήρια Επιτροπή θα υποβάλει το τελικό πό−
ρισμα στον Υπουργό.

VI. Η Κατευθυντήρια Επιτροπή, η Συντονιστική Ομάδα 
Υποστήριξης Διοίκησης Έργου και οι Ειδικές Ομάδες Ερ−
γασίας, θα συνεδριάζουν στα καταστήματα του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, 
εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας 
των Δημόσιων Υπηρεσιών. Η διάρκεια λειτουργίας αυ−
τών ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, προκειμένου να 
ολοκληρώσουν το έργο τους και ύστερα από πρόταση 
της Κατευθυντήριας Επιτροπής, μπορεί να παραταθεί 
με νεώτερη απόφασή μας.

VII. Τα μέλη της Σ.Ο.Υ.Δ.Ε. και των πέντε (5) Ειδικών 
Ομάδων Εργασίας, καθώς και η αποζημίωση αυτών, θα 
καθορισθούν με άλλη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F

      Αριθμ. 1314.24/02/2010 (4)
Καθορισμός εισφοράς για τη συμμετοχή της Ελλάδος 

στη συμφωνία για το δορυφορικό σύστημα έρευνας 
και διάσωσης COSPAS −SARSAT για το έτος 2010.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29A του Ν. 1558/1985 όπως προστέθηκε 

με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997.

β) Του άρθρου 3 του Ν. 2013/1992 «Περί τροποποιήσε−
ως της διεθνούς σύμβασης ασφαλείας της ανθρώπινης 
ζωής εν θαλάσση 1974».

γ) Του Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ 213Α/07−10−2009) «Σύσταση 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του».

δ) Του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α/07−10−2009) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών.»

ε) Της αριθμ 2879/07−10−2009 (ΦΕΚ 2234 Β/07−10−2009) 
Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας θέσης Υφυ−
πουργού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και μίας θέσης 
Υφυπουργού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».

στ) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α/05−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων.

ζ) Το Π.Δ. 50/2010 (ΦΕΚ 89 Α/16−06−2010) «Περί ανακα−
τανομής αρμοδιοτήτων Υπουργείων».

η) Της αριθμ. 7004/3/49/20−11−2009 (ΦΕΚ 2365 Β/
23−11−2009) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα Βού−
για».

2. Τον Ν. 3813/2009 ΦΕΚ 236Α/2009 με τον οποίο 
ψηφίστηκε ο Κρατικός Προϋπολογισμός του Κράτους 
2010.

3. Την αρ. 2672/03−12−2009 (ΦΕΚ 2408 Β/2009) Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού δαπάνη ύψους 37.000,00 € περίπου για το 
τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπισθεί από 
τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠτΠ 
(Ειδ.Φορ.43−610 ΚΑΕ 2616) 2010.

5. Το αριθ. 3234.9.11/1/08/2010/01−02−2010 ΦΕΣ ΥΠτΠ/
ΔΑΝ, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την εισφορά για τη συμμετοχή της 
Ελλάδος στη Συμφωνία για το Δορυφορικό Σύστημα 
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Έρευνας και Διάσωσης (COSPAS−SARSAT) για το έτος 

2010 σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα 

οκτώ (44.948) Δολάρια ΗΠΑ μετατρεπόμενο καθ’ υπο−

λογισμό στο συνολικό ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων 

ευρώ (37.000,00 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 

 Πειραιάς, 25 Αυγούστου 2010
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ
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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*02013890309100008*

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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