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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/16254/0022 (1)

Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α/22.4.2005).

2. Το Π.Δ.185/2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α/7.10.2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του 
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας», ... ».

3. Τα Π.Δ. 62/2011 (ΦΕΚ 145/τ.Α/17.06.2011) «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», 63/2011 (ΦΕΚ 145/τ.Α/17.06.2011) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη−

ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 64/2011 (ΦΕΚ 146/
τ.Α/27.06.2011) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Ανα−
πληρωτού Υπουργού και Υφυπουργών», Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 
147/τ.Α/27.6.2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» και 
Π.Δ.66/2011 (ΦΕΚ 147/τ.Α/27.6.2011) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του 
ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93Α/20.4.2011) περί προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού.

5. Το Π.Δ.31/2006 (ΦΕΚ 29Α/14.2.2006) «Οργανισμός 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού».

6. Το άρθρο 34 του Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 
1890Β/29.12.2006).

7. Το υπ’ αριθ. 74/21−11−2011 (1o θέμα) πρακτικό (από−
σπασμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
με θέμα «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκ−
προσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα δικα−
στήρια», με το οποίο ομόφωνα εγκρίθηκε, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 20 του
ν. 3959/2011, η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για 
την εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώπι−
ον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την προσφυγή 
Ια) της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ», 2α) 
της εταιρίας «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙ−
ΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και 3α) της εταιρείας «ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» κατά της 492/VI/2010 
Αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο δικηγό−
ρο Αθηνών, Βασίλειο Καραγιάννη (A.M. Δ.Σ.Α. 18844).

8. Το γεγονός ότι, η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λόγω της παροχής νομικών υπηρεσιών επί 
των ανωτέρω υποθέσεων.

9. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί ακόμη η Νομική 
Υπηρεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
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10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού και τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώ−
πων» για το έτος 2011, όπου υπάρχει η σχετική πίστωση.

11. Την αριθμ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8.12.2011) από−
φαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της μεικτής αμοιβής του Βασιλείου Καρα−
γιάννη, ορίζεται στο ποσό των 4.800,00 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των λοιπών κρατήσεων 
για την εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τον προαναφε−
ρόμενο δικηγόρο και η ανωτέρω αμοιβή (4.800 ευρώ), 
που ορίζεται δια αυτές, προκύπτει αναλυτικά ως εξής:

α) κατά της προσφυγής της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥ−
ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» κατά της 492/VI/2010 αποφάσεως 
της ΕΑ, στο ποσό των 2.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., συ−
μπεριλαμβανομένων των λοιπών κρατήσεων

β) κατά της προσφυγής της εταιρείας «ΣΕΛΟΝΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» 
κατά της 492/VI/2010 αποφάσεως της ΕΑ, στο ποσό των 
1.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των 
λοιπών κρατήσεων και

γ) κατά της προσφυγής της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» κατά της 492/VI/2010 αποφά−
σεως της ΕΑ, στο ποσό των 1.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο−
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2012 
και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 0871.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/16269/0022 (2)
Έγκριση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου για την εκπρο−

σώπηση της ΕΑ στα δικαστήρια.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α/22.4.2005),

2. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α/7.10.2009) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,...».

3. Τα Π.Δ.62/2011 (ΦΕΚ 145/τ.Α/17.06.2011) «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», 63/2011 (ΦΕΚ 145/τ.Α/17.06.2011) «Διο−
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 64/2011 
(ΦΕΚ 146/τ.Α/27.06.2011) «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ−
γών, Αναπληρωτού Υπουργού και Υφυπουργών», Π.Δ. 
65/2011 (ΦΕΚ 147/τ.Α/27.6.2011) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Hλεκτρovικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματεί−
ας Νέας Γενιάς» και Π.Δ.66/2011 (ΦΕΚ 147/τ.Α/27.6.2011) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 20 του 
ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93Α/20.4.2011) περί προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού.

5. Το Π.Δ.31/2006 (ΦΕΚ 29Α/14.2.2006) «Οργανισμός 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού»,

6. Το άρθρο 34 του Κανονισμού Λειτουργίας και Δι−
αχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890Β 
729.12.2006).

7. Το υπ’ αριθ. 63/23−09−2011 (3ο θέμα) πρακτικό (από−
σπασμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
με θέμα «Έγκριση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου για την εκ−
προσώπηση της ΕΑ στα δικαστήρια», με το οποίο ομόφωνα 
εγκρίθηκε η κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 6, του άρθρου 20 του ν. 3959/2011, για 
την εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τη 
δικηγορική εταιρεία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» α) για την υποβολή 
αίτησης−αναίρεσης κατά της 1494/2011 απόφασης του Δι−
οικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώνεται η υπ’ 
αριθμ. 421/V/2008 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
μετά από προσφυγή της εταιρίας «ΒΡ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Α.Ε.» και ήδη «HELLENIC FUELS SA» και 
β) για την υποβολή αίτησης−αναίρεσης κατά της 1495/2011 
Αποφάσεως της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθη−
νών με την οποία ακυρώνεται η υπ’ αριθμ. 421/ν/2008 από−
φαση της Ε.Α., μετά από προσφυγή της εταιρίας «SHELL 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και ήδη «CORAL AE»

8. Το γεγονός ότι, η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λόγω της παροχής νομικών υπηρεσιών επί 
των ανωτέρω υποθέσεων.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και τον ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» για το έτος 2011, όπου υπάρχει η 
σχετική πίστωση.

10. Την αριθμ.Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8.12.2011) από−
φαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου, αποφασίζουμε:
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1. Το ύψος της μεικτής αμοιβής της δικηγορικής εται−
ρείας «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» για την κάλυψη της δαπάνης σύ−
νταξης και κατάθεσης αναίρεσης, υποβολής υπομνήματος 
πριν τη συζήτηση, παράσταση και συζήτηση, υποβολής 
υπομνήματος μετά τη συζήτηση, υποβολής αιτήσεως ανα−
στολής εκτελέσεως και αιτήματος προσωρινής διατα−
γής−παράσταση ενώπιον Επιτροπής Αναστολών και των 
δύο υποθέσεων, ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 ευρώ, 
πλέον Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών 
κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο−
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2012 
και τον ΚΑΕ 0873.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/17165/0023Α (3)

Ακύρωση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. 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 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του v.2579/98 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

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

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

6. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου (ΦΕΚ 370 Β/2001)».

7. Την αριθ. 2/20187/0023/Α/20−4−2004 (ΦΕΚ 670/Β/
10−5−2004) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός γενικών όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων 
Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου».

8. Τις αποφάσεις έκδοσης του Υπουργού Οικονομι−
κών με αρ. πρωτ. 2/11184/0023Α/13−2−2009, 2/13482/0023Α/

27−2−2007, 2/20947/0023Α/18−3−2008, 2/5004/0023Α/26−1−2009,
2/6276/0023Α/29−1−2010, 2/19700/0023Α/30−3−2010, 2/1019/0023Α/10−
1−2002, 2/1311/0023Α/13−1−2003, 2/18878/0023Α/1−7−2003,  2/361/ 
0023Α/8−1−2004, 2/34644/0023Α/28−6−2004, 2/8578/0023Α/
16−2−2005, 2/1430/0023Α/12−1−2006, 2/1591/0023A/12−1−2007, 
2/34481/ 0023A/9−5−2008, 2/17548/0023A/6−3−2009, 2/14140/0023/9−
3−2010, 2031350/2977/0023A/14−5−1998, 2/2086857/9000/0023A/ 
31−12−1998, 2/75397/0023A/20−10−1999, 2/22303/0023A/17−4−2002,
2/32913/0023A/27−5−2007, 2/79944/0023A/9−11−2009, 2/11536/0023A/ 
2−3−2005, /16773/0023A/20−3−2003, 2/22468/0023A/12−4−2007,
2/9549/0023A/9−2−2009, 2/35006/0023A/14−5−2009 και 2/16653/ 
0023Α/31−3−2005, καθώς και τους όρους έκδοσης των ISIN 
ΙΤ0006527532 «Terms and Conditions Agreement»/ 8−3−1999, ISIN 
XS0097596463 «Terms of the issue»/21−5−1999, ISIN XS0260024277 
Offering circular/4−7−2006, ISIN XS0357333029 Offering circular»/ 
8−8−2008 και του ISIN XS0372384064 Offering circular/
24−6−2008.

9. 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/1998) όπως τροποποιήθηκε 
με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

10. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 243 A /2011).

11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ25/
6−12−2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου.» (ΦΕΚ 2792 Β/2011).

12. Τις αρ. 2/13203/0023Α/15−02−2012, 2/13677/0023Α/17−
02−2012, 2/14328/0023Α/20−02−2012 και 2/14949/0023Α/21−
02−2012 υπουργικές αποφάσεις ανταλλαγής ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου.

13. Το με αρ. πρωτ. 267/14−2−2012 έγγραφο − εισήγη−
ση του ΟΔΔΗΧ προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών Φ. 
Σαχινίδη.

14. Tην από 14−2−2012 απόφαση του Υπουργικού Συμ−
βουλίου.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4046/2012 (ΦΕΚ28/
Α) «Έγκριση σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευ−
κόλυνσης κλπ» αποφασίζουμε:

1. Την ακύρωση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
συνολικής ονομαστικής αξίας πενήντα έξι δισεκατομ−
μυρίων, εξακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων, 
εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων, διακοσίων 
εβδομήντα ενός ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών 
(€56.624.975.271,59) καθώς και εξήντα πέντε εκατομμυ−
ρίων εννιακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων δολαρίων 
($ 65.977.000,00) τα οποία επεστράφησαν στο Ελληνικό 
Δημόσιο κατά τις ανταλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 
στις 15.02.2012, 17.02.2012, 20.02.2012 και 21.02.2012 με την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με εθνικές 
κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος, αντίστοι−
χα. Η ακύρωση των τίτλων θα γίνει με ημερομηνία 
29.02.2012.

2. Το σύνολο των ομολόγων που ακυρώνονται και τα 
κύρια χαρακτηριστικά τους περιγράφεται αναλυτικά 
στους παρακάτω πίνακες:



10990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ISIN ομολόγων προς 
ακύρωση

Ημ/νία έκδοσης Ημ/νία λήξης Τοκομερίδιο Ονομ. αξία
ομολόγων προς

ακύρωση (€)
GR0110021236 17/2/2009 20/3/2012 4,30% 4.668.195.000,00
GR0114020457 2/3/2007 20/8/2012 4,10% 3.133.923.000,00
GR0114021463 26/3/2008 20/8/2013 4,00% 2.170.000.000,00
GR0114022479 28/1/2009 20/8/2014 5,50% 3.958.820.000,00
GR0114023485 2/2/2010 20/8/2015 6,10% 3.188.300.000,00
GR0U8012609 7/4/2010 20/4/2017 5,90% 1.353.800.000,00
GR0124018525 17/1/2002 18/5/2012 5,25% 3.334.300.000,00
GR0124021552 17/1/2003 20/5/2013 4,60% 4.588.895.000,00
GR0124022568 3/7/2003 3/7/2013 3,90% 84.300.000,00
GR0124024580 13/1/2004 20/5/2014 4,50% 4.154.750.000,00
GR0124025595 1/7/2004 1/7/2014 4,50% 30.000.000,00
GR0124026601 22/2/2005 20/7/2015 3,70% 3.491.380.000,00
GR0124028623 18/1/2006 20/7/2016 3,60% 2.307.870.000,00
GR0124029639 17/1/2007 20/7/2017 4,30% 3.877.906.000,00
GR0124030645 13/5/2008 20/7/2018 4,60% 1.856.380.000,00
GR0124031650 11/3/2009 19/7/2019 6,00% 3.752.450.000,00
GR0124032666 11/3/2010 19/6/2020 6,25% 1.366.350.000,00
GR0128001584 20/5/1998 20/5/2013 7,50% 1.004.865.627,29
GR0128002590 11/1/1999 11/1/2014 6,50% 1.853.162.912,69
GR0133001140 22/10/1999 22/10/2019 6,50% 2.017.519.731,61
GR0133002155 24/4/2002 22/10/2022 5,90% 1.307.237.000,00
GR0133003161 30/5/2007 20/3/2024 4,70% 1.305.870.000,00
GR0133004177 10/11/2009 20/3/2026 5,30% 936.706.000,00
GR0138001673 7/3/2005 20/9/2037 4,50% 132.800.000,00
GR0338001531 27/3/2003 25/7/2025 2,90% 48.000.000,00
GR0338002547 16/4/2007 25/7/2030 2,30% 85.000.000,00
GR0512001356 11/2/2009 20/2/2013 6Μ Euribor + 2,00% 443.278.000,00
GR0514017145 21/5/2009 21/5/2014 6MEuribor+ 1,30% 40.000.000,00
GR0528002315 4/4/2005 4/4/2017 6Μ Euribor + 0,09% 48.000.000,00
ΙΤ0006527532 11/3/1999 11/3/2019 5,00% 17.117.000,00
XS0097596463 21/5/1999 21/5/2014 10YEAREUSA10*0,85 

(floor 4,00%)
1.000.000,00

XS0260024277 5/7/2006 5/7/2018 6M Euribor + 0,09% 14.000.000,00
XS0357333029 11/4/2008 11/4/2016 6M Euribor + 0,075% 52.800.000,00

Σύνολο 56.624.975.27,59

ISIN ομολόγων προς 
ακύρωση

Ημ/νία έκδοσης Ημ/νία λήξης Τοκομερίδιο Ονομ. αξία 
ομολόγων

προς ακύρωση ($)
XS0372384064 25/6/20081 25/6/20131 4,625% 65.977.000,00

3. Πα την ακύρωση των ομολόγων δε θα καταβληθεί οποιαδήποτε προμήθεια ούτε αμοιβή διαχείρισης.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 

για το οικονομικό έτος 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

  Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. οικ. 2219/146/Φ.15 (4)
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών 

που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του
ν 3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
 α) των π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 
Α΄), 110/11 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 243 Α΄) και την απόφαση Υ 13/24−11−2011 του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740 Β΄)

β) των π.δ. 229/86 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄), του 396/89 «Ορ−
γανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 
172 Α΄) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το 
189/1995 (ΦΕΚ 99 Α´) και το 182/05 (ΦΕΚ 230Α΄), του 185/09 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευ−
ση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής και την μετονομασία του σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας» (ΦΕΚ 213 Α΄) και 65/11 «Διάσπαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγ−
χώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γε−
νικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147 Α΄).

γ) του ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών 
– βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφό−
ρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α΄)

δ) του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3982/11 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μετα−
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄).

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

Οι ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχονται από μηχα−
νολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών κατά την 
έννοια του αρ. 17 παρ. 3 του ν 3982/11, υπάγονται στις 
διατάξεις των άρθρων 17 – 40 του νόμου αυτού: 

– μεταφορά νερού μέσω αγωγών (αντλιοστάσια)
– μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αγωγών και συνο−

δευτικές εγκαταστάσεις (μετρητικοί σταθμοί κ.α.)
– μεταφορά αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊ−

όντων μέσω αγωγών και συνοδευτικές εγκαταστάσεις
– σταθμοί υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου 

και συνοδευτικές εγκαταστάσεις (δεξαμενές, μονάδες 
αεριοποίησης κ.α.)

– άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και 
υποστηρικτικές δραστηριότητες μεταφορά και αποθή−
κευση φυσικού αερίου σε γεωλογικούς σχηματισμούς 
και συνοδευτικές εγκαταστάσεις

– μεταφορά και αποθήκευση ρευμάτων διοξειδίου του 
άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και συνοδευτι−
κές εγκαταστάσεις

– χονδρική εμπορία προϊόντων (εφόσον ο χώρος απο−
θήκευσης των εμπίπτει στις περιπτώσεις του αρ. 17 παρ. 
4 με εξαίρεση την εμπορία τροφίμων του αρθ. 45 της 
ΥΑ ΑΙβ/8577/83/ΦΕΚ 526 Β΄)

– αποθήκευση (εφόσον εμπίπτει στις περιπτώσεις του 
αρ. 17 παρ. 4)

– συσκευασία, ανασυσκευασία, καθαρισμός, διαλογή, 
τυποποίηση προϊόντων

– πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια και σιδερωτήρια 
κλωστοϋφαντουργικών, δερμάτινων και γούνινων προ−
ϊόντων, πλυντήρια, καθαριστήρια χαλιών

– απεντόμωση αγροτικών προϊόντων
– επεξεργασία (πλύσιμο) άμμου
– καθαρισμός επιφανειών (αμμοβολή, ατσαλοβολή κ.λπ.)
– αναγόμωση πυροσβεστήρων
– παραγωγή και παροχή μέσω αγωγών πεπιεσμένου 

αέρα, ψυχρού/θερμού νερού
– εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντη−

ρητικά ή άλλες ουσίες
Ομοίως υπάγονται στις ίδιες διατάξεις οι ακόλουθες 

υπηρεσίες: 
– επισκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
– τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις υλικών, τροφίμων 

κλπ. (εκτός των ιατρικών)
– επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού 

επικοινωνίας
– επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών 

συσκευών
– επισκευή υποδημάτων και λοιπών δερμάτινων ειδών
– επιδιόρθωση ενδυμάτων και γουναρικών
– επισκευή ποδηλάτων και μουσικών οργάνων
εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό του οποί−

ου η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 5 kw ή/και η θερμική 
τα 10 kw.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. Α 60816/6229 (5)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 19800/1982 

(Β’455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πι−
νακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημά−
των και ρυμουλκουμένων».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 
(Α` 57).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α’ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 19800/1982 (Β` 455) απόφαση του 
Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμών κυκλοφο−
ρίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων».

4. Την αριθμ. 26700/1984 (Β` 651) απόφαση του Υπουρ−
γού Συγκοινωνιών «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
19800/1982 απόφασης του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
“περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχη−
μάτων και ρυμουλκούμενων”».

5. Το Π.Δ. 351/1990 (Α` 139) «Προσδιορισμός των διαφό−
ρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ` αυτών 
ρυμουλκουμένων και των μοτοσικλετών με βάση τον 
αριθμό κυκλοφορίας τους».

6. Την αριθμ. 59561/317/1988 (Β` 115) απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της 19800/1982 απόφασης του Υπουρ−
γού Συγκοινωνιών “Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυ−
τοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων”».

7. Την αριθμ. 19357/226/1991 (Β` 432) απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

8. Την αριθμ. οικ.Β−23823/515/1997 (Β` 837) απόφαση 
του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Συμπλή−
ρωση διατάξεων της 19800/1982 (Β` 455) απόφασης του 
Υπουργού Συγκοινωνιών “Πινακίδες αριθμού κυκλοφορί−
ας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων”».

9. Την αριθμ. Β−24177/667/2000 (Β` 36) απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Πινακίδες 
αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυ−
μουλκουμένων».

10. Την αριθμ. Α−36117/2217/2000 (Β` 1026) απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της αριθμ. Β−24177/667/2000 απόφασης 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών “Πινακίδες 
αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυ−
μουλκουμένων”».

11. Την Α−55479/3812/2000 (Β΄ 1468) απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίη−
ση και συμπλήρωση της 19800/1982 (Β’ 455) απόφασης 
“Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων 
και ρυμουλκουμένων”».

12. Την αριθμ. Α−4700/330/2004 (Β΄ 192) του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών “Πινακίδες αριθμού κυκλο−
φορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων” 

 13. Το υπ’ αριθμ. 822/841/ΑΣ 5020/27−12−2011 έγγραφο 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

14. Την ανάγκη αλλαγής των διαστάσεων των πινακί−
δων των αυτοκινήτων του Διπλωματικού Σώματος και 
των αυτοκινήτων Ξένων Αποστολών και τη χορήγηση 
ομοιόμορφων πινακίδων κυκλοφορίας, προκειμένου να 
γίνει απογραφή τους και να καταστεί αποτελεσματι−
κότερος ο έλεγχος αυτών από πλευράς των οργάνων 
της τροχαίας 

15. Το γεγονός, ότι, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο Ζ του Κεφαλαίου 1 
της υπ’ αριθ. 19800/1982 (Β’455) απόφασης του Υπουργού 
Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκι−
νήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων», ως εξής:

«Ζ. 1. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πινακίδων 
αυτοκινήτων Διπλωματικού Σώματος (ΔΣ).

Για κάθε αυτοκίνητο προβλέπονται δύο (2) πινακίδες 
(οπίσθια και εμπρόσθια). Η εμπρόσθια και η οπίσθια 
πινακίδα του αυτοκινήτου είναι διαστάσεων 520 Χ 110 
χιλιοστών του μέτρου, χρώματος κυανού (φόντο) με 
αργυρόλευκα ανάγλυφα τα στοιχεία Δ.Σ., τον αύξοντα 
ενδεικτικό αριθμό κάθε Πρεσβείας, παύλα και τον αριθ−
μό κυκλοφορίας και τοποθετούνται στο μπροστινό και 
στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αντίστοιχα.

Στο αριστερό μέρος της πινακίδας, που έχει μήκος 50 
χιλ. και χωρίζεται με νεύρωση και στο επάνω μέρος του 
σχηματιζόμενου χώρου, υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα 
του Κράτους με το εθνόσημο και την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Στο κάτω μέρος του χώρου είναι γραμμένα τα στοι−
χεία «CD». Οι διαστάσεις γραμμάτων, αριθμών κ.λπ. είναι 
ίδιες με των κοινών πινακίδων οχημάτων παραλληλο−
γράμμου σχήματος.

Στο πίσω μέρος της μπροστινής πινακίδας είναι χα−
ραγμένη η σφραγίδα του Κράτους με τις ανωτέρω εν−
δείξεις.

Γενικά οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού της με−
ταλλικής κατασκευής και του αντανακλαστικού υλικού, 
της κατασκευής των πινακίδων κυκλοφορίας των αυ−
τοκινήτων του Διπλωματικού Σώματος (CD) είναι ίδιες 
με εκείνες των κοινών πινακίδων αυτοκινήτων (ιδιωτι−
κής και δημόσιας χρήσης) εκτός του χρωματισμού της 
επιφανείας τους.

Χρωματισμός επιφανείας
Το χρώμα της αντανακλαστικής επίπεδης επιφάνειας 

των πινακίδων των αυτοκινήτων του Δ.Σ., είναι κυανό, οι 
δε ενδείξεις (γράμματα και αριθμοί), αργυρόλευκες.

Όταν το χρώμα της αντανακλαστικής επιφάνειας με−
τριέται με τη βοήθεια φασματοφωτομέτρου δια φωτι−
σμού της επιφάνειας με πρότυπο φωτιστικό D−65 της 
CIE (COMΙΤE ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL DΕ L` ECLAIRAGE) υπό 
γωνία 45 μοιρών ως προς την κάθετο και μετρήσεως 
υπό γωνία 0 μοιρών, οι χρωματικές τιμές πρέπει να 
είναι μέσα στις περιοχές επί του τριγώνου CIE, που 
περιέχονται μέσα στα όρια που δίδονται στον παρα−
κάτω πίνακα.

2. Οι προδιαγραφές των ορίων χρώματος των πινα−
κίδων του Δ.Σ., η Αντανακλαστικότητα − Φωτεινότη−
τα αυτών καθώς και οι ελάχιστες τιμές Συντελεστού 
φωτεινής εντάσεως CIL (σε CANDELAS ανά LUX ανά 
Μ2) παραμένουν όπως ορίζονται στην αριθμ. 19800/1982 
(Β΄455) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.»

2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο Ι του Κεφαλαίου 1 
της υπ’ αριθ. 19800/1982 (Β’455) απόφασης του Υπουργού 
Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκι−
νήτων οχημάτων και ρυμουλκουμένων», ως εξής:

«Ι. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πινακίδων αυ−
τοκινήτων και μοτ/των Ξένων Αποστολών (Ξ.Α.).

Για κάθε αυτοκίνητο προβλέπονται δύο πινακίδες (οπί−
σθια και εμπρόσθια) για κάθε δε μοτ/τα μια πινακίδα.

Η εμπρόσθια και η οπίσθια πινακίδα του αυτοκινή−
του είναι διαστάσεων 520 x 110 χιλιοστών του μέτρου, 
χρώματος πορτοκαλί (φόντο) με μαύρα ανάγλυφα τα 
στοιχεία Ξ.Α. και τους αριθμούς που αποτελούν τον 
αριθμό κυκλοφορίας και τοποθετούνται στο μπροστινό 
και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αντίστοιχα.

Οι διαστάσεις των γραμμάτων, αριθμών κλπ. είναι ίδιες 
με των οπισθίων κοινών πινακίδων οχημάτων, παραλλη−
λογράμμου σχήματος. Στο αριστερό μέρος της πινακί−
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δας, που έχει μήκος 50 χιλ. και χωρίζεται με νεύρωση και 
στο επάνω μέρος του σχηματιζόμενου χώρου, υπάρχει 
ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο 
και την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Στο πίσω μέρος της μπροστινής πινακίδας είναι χα−
ραγμένη η σφραγίδα του Κράτους με τις ανωτέρω εν−
δείξεις.

Οι πινακίδες μοτοσικλετών, που είναι μια για κάθε 
όχημα, είναι εξωτερικών διαστάσεων 200x200 χιλ. του 
μέτρου και έχουν τις ίδιες ενδείξεις με τις πινακίδες 
αυτ/τών Ξ.Α.

Η επιφάνειά των χωρίζεται με νεύρωση σε δύο άνισα 
τμήματα, εκ των οποίων το μικρότερο, μήκους 36 χιλ, 
αριστερά.

Στο επάνω μέρος του ίδιου χώρου βρίσκεται η στρογ−
γυλή σφραγίδα του Κράτους και στο κάτω μέρος το 
γράμμα Μ.

Κατά τα λοιπά οι τεχνικές προδιαγραφές της κα−
τασκευής των πινακίδων αυτ/των και μοτ/των Ξένων 
Αποστολών (Ξ.Α.) είναι ίδιες αντίστοιχα με εκείνες των 
Κοινών Πινακίδων οχημάτων (ιδιωτικής και δημοσίας 
χρήσεως) και μοτοσικλετών εκτός από τον χρωματισμό 
της επιφανείας τους.

Χρωματισμός επιφανείας.
Το χρώμα της αντανακλαστικής επίπεδης επιφάνει−

ας των πινακίδων των αυτ/των και μοτ/τών των Ξ.Α. 
είναι πορτοκαλί οι δε ενδείξεις (γράμματα και αριθμοί) 
μαύρες.

Όταν το χρώμα της αντανακλαστικής επιφάνειας με−
τριέται με τη βοήθεια φασματοφωτομέτρου, δια φωτι−

σμού της επιφάνειας με πρότυπο φωτιστικόν D 65 της 
CIE (COMITE INTERNATIONAL DE L` ECLAIRAGE) υπό 
γωνία 45ο ως προς την κάθετη και μετρήσεως υπό 
γωνία 0ο, οι χρωματικές τιμές πρέπει να είναι μέσα στις 
περιοχές επί του τριγώνου CIE, που περιέρχονται μέσα 
στα όρια που δίδονται στον παρακάτω πίνακα.

2. Οι προδιαγραφές των ορίων χρώματος των πινα−
κίδων ΞΑ, η Αντανακλαστικότητα − Φωτεινότητα αυτών 
καθώς και οι ελάχιστες τιμές Συντελεστού φωτεινής 
εντάσεως CIL (σε CANDELAS ανά LUX ανά Μ2) παρα−
μένουν όπως ορίζονται στην αριθμ. 19800/1982 (Β` 455) 
απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.»

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την ισχύ της απόφασης αυτής καταργείται η υπ’ 
αριθ. Α−55479/3812/2000 (Β΄ 1468) απόφαση του Υπουρ−
γού Μεταφορών και Επικοινωνιών “Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της 19800/1982 (Β’ 455) απόφασης «πινα−
κίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και 
ρυμουλκουμένων»’’

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η αριθμ. 
19800/1982 (ΦΕΚ 455 Β΄) απόφαση του Υπουργού Συ−
γκοινωνιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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