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Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίη−

ση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθρο−
ϋλοτομιών έτους 2013» και κατανομή αντίστοιχου 
αριθμού ωρών. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

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

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

2. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄) «Ανα−
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του Π.Δ.  189/2009». 

3. Την υπ’ αριθμ. 2877/2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

4. Τις διατάξεις του αρθ. 3 του Π.Δ.  85/2012 (ΦΕΚ 141 
Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.  86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διορι−
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών», καθώς και την υπ’ αριθμ. Υ 46/06.07.2012 (ΦΕΚ 2101 
Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979, (ΦΕΚ 289 Α΄) «Περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτά−
σεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Ανά−
πτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τε−
χνολογίας −Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α΄), άρθρο 21 
«Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική 
Υπηρεσία».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 
138 Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις».

3101



3102 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

13. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής».

14. Την υπ’ αριθμ. 160/22.01.13 απόφαση Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2013» και έγκριση 
διάθεσης πίστωσης έτους 2013» η οποία επέχει θέση 
ανάληψης υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 
ΒΕΙΩ46Ψ844−ΩΕ7). 

15. Το υπ’ αριθμ. 2/88864/0022/18−1−13 έγγραφο του 
Γ.Λ.Κ. το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 
178589/4847/6−12−12 δικού μας εγγράφου.

16. Τα Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228 Α΄), 136/2010 (ΦΕΚ 229 
Α΄), 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄), 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄), 141/2010 
(ΦΕΚ 234 Α΄), 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄), 143/2010 (ΦΕΚ 236 
Α΄) περί «Οργανισμών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 1.490.000€, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπ. Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έτους 2013 
και συγκεκριμένα τον Άξονα Προτεραιότητας 2, Μέτρο 
2 «Βελτίωση υποδομών πρόληψης λαθροϋλοτομιών».

18. Το γεγονός ότι το ανωτέρω κόστος υλοποίησης 
των μέτρων αυτών είναι πολλάκις μικρότερο της βλά−
βης που προκαλείται στα Δασικά Οικοσυστήματα της 
χώρας μας και στην Εθνική Οικονομία, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της 
υποχρεωτικής απασχόλησης καθώς και την εργασία 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, 
για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών τις μη ερ−
γάσιμες ώρες και ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμ−
μα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών που εγκρίθηκε από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και υλοποιείται από τις Δασικές Υπηρεσίες 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, με προ−
ϋπολογισμό 1.490.000 €. Η εργασία προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), θα παρέχεται 
από τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού στις 
Δασικές Υπηρεσίες που αναφέρονται στις εκάστοτε 
ισχύουσες σχετικές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέ−
ων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας περί 
«Απασχόλησης σε 24ωρη βάση και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού 
των Δασικών Υπηρεσιών».

2. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από τον 
Ιανουάριο και για μέχρι τρεις μήνες (ή μέχρι 13 εβδο−
μάδες) εντός του έτους 2013. 

3. Ορίζουμε για τους τρεις μήνες (ή 13 εβδομάδες) 
τις ώρες α) της υπερωριακής απασχόλησης σε 70.594 
ώρες, από τις οποίες, 47.120 ώρες για απογευματινή 
υπερωριακή εργασία και 23.474 ώρες για υπερωριακή 
εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και 
β) της εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής σε 53.560 ώρες.

Η δαπάνη από την διάθεση συνολικά των ανωτέρω 
ωρών θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 
2013, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2 «Βελτίωση 
υποδομών πρόληψης λαθροϋλοτομιών» και ειδικό−
τερα σε βάρος των ΚΑΕ 2499, 0411, 3311, 3391, ως 
ακολούθως: 

α. Για τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών, που 
θα απασχοληθούν, τόσο με την παροχή εργασίας προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής όσο και 
υπερωριακά, για την εξυπηρέτηση του εν λόγω προ−
γράμματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών, σε 24ωρη βάση, 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η συνεχής και αδιάλει−
πτη τακτική παρουσία και ο αιφνιδιαστικός έλεγχος από 
πλευράς δασικής υπηρεσίας σε κρίσιμα σημεία τέλεσης 
των λαθροϋλοτομιών και διακίνησης των παράνομων 
προϊόντων, όπως επίσης και η συγκρότηση συνεργείων, 
περιπόλων και η στελέχωση επιτελικών οργάνων, σύμ−
φωνα με τα σχετικά άρθρα 36, 37 και 38 του Ν. 1845/1989, 
των διατάξεων του Ν. 998/79 και των άρθρων 1 & 3 του 
Π.Δ.  242/93 (ΦΕΚ 107 Α΄), σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 
124.154 ώρες, από τις οποίες α) 47.120 ώρες υπερωριακής 
απογευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 319.960 
€ και 23.474 ώρες υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη μέχρι ποσού 201.386 
€ και β) 53.560 ώρες για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής των κλάδων προσωπικού που εργάζεται 
και σε απογευματινό ωράριο, με δαπάνη μέχρι ποσού 
160.680 €. 

β. Η ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία θα παρέχεται 
στις έδρες των υπηρεσιών (Διευθύνσεις Συντονισμού & 
Επιθεώρησης, Διευθύνσεις Δασών Νομών με Δασαρχεία, 
Διευθύνσεις Δασών Νομών άνευ Δασαρχείων, Δασαρ−
χεία, ΣΚΔ – 1591), καθώς και στις περιοχές ευθύνης των 
ανωτέρω υπηρεσιών, όλες τις ημέρες της εβδομάδος, 
σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες υλοποίησης του εν 
λόγω προγράμματος που θα εκδοθούν από την Ειδική 
Γραμματεία Δασών.

Η κατανομή των ωρών ανά οργανική μονάδα, θα εμ−
φανίζεται σε παράρτημα που θα συνοδεύει τις ανωτέρω 
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις πιστώσεις που κατα−
νέμονται κατά Περιφέρεια όπως αυτές παρατίθενται 
στον πίνακα 1 της παρούσας. Για την Ειδική Γραμματεία 
Δασών, τόσο το πρόγραμμα επιφυλακής στο ΣΚΔ – 1591 
όσο και το πρόγραμμα περιπόλων, θα εκδοθούν από 
τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Φ.Π.

γ. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα 
και υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο δεν 
μπορούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το άρ−
θρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασια−
κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με−
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ. Για την υποστήριξη των μέτρων, η κάθε υπηρεσία 
που εμπλέκεται στα μέτρα, χρηματοδοτείται επιπλέον 
για το διάστημα των 3 μηνών (ή 13 εβδομάδων συνολικά) 
για την κάλυψη του κόστους καυσίμων και συγκεκρι−
μένα μέχρι του ποσού των 251.054€ και για την κάλυψη 
του κόστους των εκτός έδρας κινήσεων των περιπόλων 
μέχρι του ποσού των 556.920€.
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 Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν 
υπερωριακά και κατά τις Κυριακές, νύχτες, και εξαιρέ−
σιμες ημέρες, δεν υπερβαίνει τους 4.500 υπαλλήλους.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης, 
ορίζονται οι εκάστοτε προϊστάμενοι της οργανικής μο−
νάδας που προαναφέραμε, οι οποίοι:

i − Θα συντάξουν πίνακα υπαλλήλων οι οποίοι θα συγκρο−
τούν κάθε μήνα τα συνεργεία επιφυλακής και τα περίπολα, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην αναλυτική εγκύκλιο 
οδηγιών εφαρμογής της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

ii − Θα τροποποιούν τον πίνακα υπαλλήλων, στις περι−
πτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάστασή 
τους, σε αυτόν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες ή 
συνεπεία μεταθέσεων, ασθενείας κ.λ.π. 

4. Σύμφωνα με το άρθ. 20 παρ. 1 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226 Α΄), οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου 
Διεύθυνσης (στις οποίες ανήκουν και τα Δασαρχεία) 
και Γενικής Διεύθυνσης δεν δικαιούνται υπερωρίες, 
δύναται όμως να συμμετέχουν στη συγκρότηση των 
συνεργείων περιπόλων, με αποζημίωση μόνο εκτός 
έδρας. 

Πίνακας 1: Κατανομή πιστώσεων ανά Περιφέρεια

α/α  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ 
(Απογευματινές)

ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΩΝ 
(Κυριακές και 
εξαιρέσιμες)

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

1 Κεντρικής Μακεδονίας 53.041,10 56.623,66 84.790,71 39.302,24

2 Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης 30.853,87 35.836,56 52.679,74 24.367,51

3 Ηπείρου 20.672,60 22.794,66 35.482,62 16.046,95

4 Δυτικής Μακεδονίας 13.502,38 17.755,30 27.825,40 12.336,58

5 Θεσσαλίας 41.227,46 43.635,14 65.381,03 30.517,96

6 Στερεάς Ελλάδας 39.172,72 43.197,84 67.518,14 30.396,99

7 Δυτικής Ελλάδας 33.750,38 38.150,12 56.263,15 25.884,76

8 Πελοποννήσου 28.828,31 32.932,15 54.124,23 24.569,03

9 Ιονίων Νήσων 5.269,27 8.095,45 12.044,05 5.211,37

10 Αττικής 24.733,30 25.795,42 40.249,87 18.484,19

11 Νοτίου Αιγαίου 5.480,69 7.765,21 15.647,29 4.823,45

12 Βορείου Αιγαίου 6.481,64 8.945,09 16.796,23 6.028,88

13 Κρήτης 12.886,28 18.703,40 26.037,54 11.600,09

14 Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης & 
Προστασίας Δασών & Φ.Π. 4.060,00 1.836,00 2.080,00 1.484,00

 ΣΥΝΟΛΟ: 319.960,00 362.066,00 556.920,00 251.054,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα. 24 Ιανουαρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 

F
   Αριθμ. 14567 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1694/11−03−2012 (ΦΕΚ 1270Β΄/11−4−2012 απόφασής μας περί καθορισμού ημερών λει−

τουργίας, Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής και καθιέρωση ωρών λειτουργίας για το έτος 
2012 και εφεξής, των αθλητικών χώρων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και 
Παιδικών−Βρεφονηπιακών Σταθμών» Δήμου Κιλκίς.  

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−

μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87Α΄/7−6−2010).
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α΄/28−6−2007).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.  142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 
235Α/27−12−2010).

4. Την υπ’ αριθμ. 1/2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος και Παιδικών−Βρεφονηπιακών Σταθμών 
Δήμου Κιλκίς.

5. Την υπ’ αριθμ. 1694/11−03−2012 απόφασή μας (ΦΕΚ 
1270Β΄/11−4−2012) περί καθορισμού ημερών λειτουργί−
ας, Κυριακές και εξαιρέσιμες πέραν της υποχρεωτικής 
και καθιέρωσης ωρών λειτουργίας των αθλητικών 
χώρων, για το 2012 και εφεξής του Ν.Π.Δ.Δ. Οργα−
νισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και 
Παιδικών−Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 1694/11−03−2012 (ΦΕΚ 
1270Β΄/11−4−2012) απόφασή μας περί καθορισμού ημε−
ρών λειτουργίας, Κυριακές και εξαιρέσιμες πέραν της 
υποχρεωτικής και καθιέρωσης ωρών λειτουργίας των 
αθλητικών χώρων, για το 2012 και εφεξής του Ν.Π.Δ.Δ. 
Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 
και Παιδικών−Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, ως 
προς την πρώτη παράγραφο του (Α) Μέρους του απο−
φασιστικού αυτής, προσθέτοντας μετά την περίπτωση 
«3) της δημοτικής ενότητας Πικρολίμνης (Ν. Αγιονέρι)» 
τις περιπτώσεις «4) του παλαιού γυμναστηρίου Δήμου 
Κιλκίς και 5) του νέου Γυμναστηρίου Δήμου Κιλκίς».

Από την ανωτέρω τροποποίηση δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2013 και επόμενων οικ. 
ετώνεκτός από αυτή που έχει ήδη αναγραφεί στην υπ’ 
αριθμ. 1694/11−03−2012 (ΦΕΚ 1270 Β΄/11−4−2012 απόφασή 
μας).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 1694/11−03−2012 (ΦΕΚ 
1270Β΄/11−4−2012) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κιλκίς, 17 Δεκεμβρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
          Αριθμ. 23 (3)

Καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλων του Δήμου Λοκρών.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 49 και 48 του Ν. 3584/07
2. το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011
3. την παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
4. την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών, 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

προκαλείται για το έτος 2013 δαπάνη ύψους (770,00) 
επτακοσίων εβδομήντα ευρώ, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 
60120002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013, 
αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε για το έτος2013 υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή για τον πρακτικογράφο, κλάδου ΔΕ Διοικητι−

κού, για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του 
δημοτικού συμβουλίου.

Β. Βεβαιώνουμε ότι ο πρακτικογράφος τηρεί τα πρα−
κτικά συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Καθορίζουμε τις ώρες υπερωριακής εργασίας του 
ανωτέρω υπαλλήλου έως είκοσι (20) ώρες κατά ανώ−
τατο όριο.

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται 
κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του Ν. 4024/2011. 

Η παρούσα ισχύει για το τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αταλάντη, 2 Ιανουαρίου 2013 

Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ

F
(4)

    Μεταβίβαση περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων του 
υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με 
την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑ−
ΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και αναμεταβίβαση ήδη με−
ταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων από το 
δεύτερο ως άνω πιστωτικό ίδρυμα στο πρώτο − 
Αναπροσαρμογή της προσωρινής εκτίμησης της 
διαφοράς μεταξύ της αξίας των μεταβιβαζόμενων 
στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στοιχείων του πα−
θητικού και της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοι−
χείων του ενεργητικού της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

   ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

(Συνεδρίαση 8/Θέμα 1/24.1.2013)

  Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 

της Ελλάδος 6/8.1.2013 «Ανασύσταση Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης και ανάθεση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Β΄ 13),

γ) τις διατάξεις του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση 
δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια 
ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των 
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοι−
πές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα 
τις διατάξεις των άρθρων 63Β, 63Δ, 68 και 69 παρ. 3 
αυτού,

δ) την παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις 
συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του 
v. 4062/2012» (ΦΕΚ Α΄ 40), όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 8β του άρθρου 165 του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
250),

ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 46/1/27.7.2012 «Ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την 
επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 
θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού 
εκκαθαριστή» (ΦΕΚ Β΄ 2208),

στ) την απόφαση ΕΜΕ 4/1/27.7.2012 «Εντολή μεταβίβα−
σης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάρι−
ση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με 
την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄2209),

ζ) την απόφαση ΕΜΕ 4/2/27.7.2012 «Καθορισμός της δι−
αφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων παθητικού και στοιχεί−
ων ενεργητικού που μεταβιβάζονται από το υπό ειδική 
εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄ 2209),

η) την από 24.1.2013 δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος 
με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα 
με την οποία συναινεί στη μεταβίβαση σε αυτό των 
αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση περαιτέρω 
περιουσιακών στοιχείων του ως άνω υπό ειδική εκκα−
θάριση πιστωτικού ιδρύματος και στην αναμεταβίβαση 
από αυτό στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα 
με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.» των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση πε−
ριουσιακών στοιχείων,

θ) την από 24.1.2013 σχετική εισήγηση της Μονάδας 
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της 
Ελλάδος, επειδή:

i) Σύμφωνα με την υπό στοιχείο θ) ανωτέρω εισήγηση 
προτείνεται η μεταβίβαση προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙ−
ΩΣ Α.Ε.» περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων που πα−
ρέμειναν στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα 
με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.» δυνάμει της υπό στοιχείο στ) απόφασης ΕΜΕ. Ει−
δικότερα, προτείνεται να μεταβιβασθεί: α) το δάνειο 
της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.», το 
οποίο ήταν ενήμερο κατά την ημερομηνία εφαρμογής 
των μέτρων εξυγίανσης (ήτοι την 27.7.2012) και ως εκ 
τούτου, εάν δεν είχε γίνει ρητή αναφορά στα δάνεια 
της εν λόγω εταιρείας, θα είχε μεταβιβασθεί εξαρχής 
στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», β) τα δάνεια των πρώ−
ην υπαλλήλων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού 
ιδρύματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 
παρόλο που δεν είναι ενήμερα, καθώς οι ανωτέρω 
υπάλληλοι έχουν ήδη προσληφθεί από την «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και γ) οι μετοχές της «ATExcelixi Α.Ε.», 
τις οποίες η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» έχει ζητήσει να 
μεταβιβασθούν σε αυτήν, προκειμένου να χρησιμοποι−
ήσει την εν λόγω εταιρεία κυρίως για την εκπαίδευση 
του προσωπικού της. Η εν λόγω εισήγηση προτείνει 
ως εκ τούτου τη μεταβίβαση των προαναφερόμενων 
στοιχείων, λαμβανομένου υπόψη ότι με τον τρόπο αυτό 
μειώνεται το κόστος εξυγίανσης του υπό ειδική εκκα−
θάριση πιστωτικού ιδρύματος, δεδομένου ότι αυξάνεται 
η αξία του ενεργητικού που μεταβιβάζεται στην «ΤΡΑ−
ΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

ii) Επιπρόσθετα, η ως άνω υπό στοιχείο θ) εισήγη−
ση προτείνει την αναμεταβίβαση προς την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», μεταξύ άλλων, τίτλων 
και συμβάσεων πώλησης με συμφωνία επαναγοράς, που 
κατείχε το εν λόγω υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό 
ίδρυμα και πληρούν κάποιο από τα ακόλουθα κριτήρια: 
α) τίτλοι, των οποίων είναι εκδότης το υπό ειδική εκ−
καθάριση πιστωτικό ίδρυμα, β) μετοχές μη εισηγμένων 
εταιρειών, η αξία των οποίων, όπως εμφανίζεται στα 
λογιστικά βιβλία του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού 
ιδρύματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» την 
27.7.2012, είναι μηδενική και οι εν λόγω εταιρείες έχουν 

δανειακή σύμβαση, η οποία δυνάμει της απόφασης ΕΜΕ 
4/1/27.7.2012 έχει παραμείνει στο υπό ειδική εκκαθάριση 
πιστωτικό ίδρυμα, γ) συμβάσεις πώλησης με συμφωνία 
επαναγοράς των οποίων η μεταβίβαση θεωρήθηκε από 
τον αντισυμβαλλόμενο ως γεγονός πτώχευσης (credit 
event).

Επιπλέον, στην ως άνω εισήγηση προτείνεται και η 
αναμεταβίβαση απαίτησης έναντι της «Αγροτική Συ−
νεταιριστική Εταιρεία Ανάπτυξης Ρεθύμνου Α.Ε.», για 
την οποία υφίσταται ισόποση υποχρέωση που έχει πα−
ραμείνει στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», καθιστώντας 
ως εκ τούτου δυνατό τον συμψηφισμό αυτών από τον 
ειδικό εκκαθαριστή.

Στην ως άνω εισήγηση προτείνεται επίσης η αναμετα−
βίβαση στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα: α) 
δανείων πελατών, με επιδοτήσεις επιτοκίου κατ’ εφαρ−
μογή της υπ’ αριθμ. 56700/Β.3033/8.12.2008 Υπουργικής 
Απόφασης και για τα οποία, σύμφωνα με την απόφαση 
της 25ης Ιανουαρίου 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
(αριθμ. SA27354 − C36/2010, πρώην ΝΝ 3/2010, πρώην CP 
11/2009), κρίθηκε ότι η «εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
και επιδότηση επιτοκίου αποτελεί κρατική ενίσχυση 
(...) η οποία χορηγήθηκε παράνομα από την Ελλάδα» 
και β) δανείων πελατών, τα οποία είναι ασφαλισμένα 
με εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτου και κατά την 
27.7.2012 εμφάνιζαν μηδενικό υπόλοιπο, προκειμένου να 
μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι εν λόγω δανειολήπτες 
για την άρση ή εξάλειψη των εξασφαλίσεων που είχαν 
παράσχει για τα ανωτέρω δάνεια.

iii) Για την αποτίμηση των προς μεταβίβαση περαιτέρω 
στοιχείων ενεργητικού, όπως περιγράφονται στην παρ. 1 
του Παραρτήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά προ−
σωρινώς ότι η αξία αυτών ανέρχεται σε ποσό οκτώ εκα−
τομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν 
είκοσι τριών ευρώ (€ 8.872.123), λαμβάνοντας υπόψη την 
αξία αυτών την 21.1.2013, όπως εμφανίζεται στα λογιστικά 
βιβλία του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Για την εκτίμηση της αξίας των προς αναμεταβίβα−
ση περιουσιακών στοιχείων, όπως περιγράφονται στην 
παρ. 2 του Παραρτήματος, λαμβάνεται υπόψη η αξία 
αυτών την 27.7.2012. Ειδικότερα, η αναμεταβίβαση των 
εν λόγω περιουσιακών στοιχείων αυξάνει τη διαφορά 
αξίας μεταξύ των μεταβιβασθέντων στοιχείων παθητι−
κού και ενεργητικού κατά ποσό εκατόν είκοσι τεσσάρων 
εκατομμυρίων σαράντα δύο χιλιάδων πενήντα οκτώ 
ευρώ (€ 124.042.058).

Η οριστική αποτίμηση των ως άνω περιουσιακών στοι−
χείων πρόκειται να γίνει μετά την υποβολή σχετικής 
έκθεσης αποτίμησης βάσει της παρ. 4 του άρθρου 63Δ 
του ν. 3601/2007.

iν) Ως εκ τούτου, κατόπιν της αναμεταβίβασης και 
της μεταβίβασης των περαιτέρω περιουσιακών στοι−
χείων, η μετ’ αναπροσαρμογή προκύπτουσα αξία των 
μεταβιβαζόμενων στοιχείων παθητικού καθορίζεται προ−
σωρινώς σε ποσό είκοσι ενός δισεκατομμυρίων δια−
κοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων 
δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (€ 21.234.916.000), η δε αξία των 
μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού καθορίζεται 
προσωρινώς σε ποσό δεκατεσσάρων δισεκατομμυρίων 
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τετρακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων 
πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€ 14.443.856.000). Επομένως 
η ανωτέρω διαφορά αξίας θα πρέπει να αναπροσαρμο−
σθεί προσωρινώς σε ποσό έξι δισεκατομμυρίων επτα−
κοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων εξήντα χιλιάδων 
ευρώ (€ 6.791.060.000),

v) Βάσει της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν. 
4051/2012, όπως ισχύει, με την παρούσα απόφαση γεννά−
ται υποχρέωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε−
ρότητας προς καταβολή του πρόσθετου ποσού εκατόν 
δέκα πέντε εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων 
ευρώ (€115.170.000), αποφασίζει:

1. Να υποχρεώσει τον ειδικό εκκαθαριστή του υπό ει−
δική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στην παρα−
χρήμα μεταβίβαση των αναφερόμενων στο Τμήμα 1 του 
Παραρτήματος της παρούσας περαιτέρω περιουσιακών 
στοιχείων του στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

2. Να αναμεταβιβάσει το πιστωτικό ίδρυμα με την 
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο υπό ειδική εκ−
καθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» τα ήδη μεταβιβασθέντα 
δυνάμει της απόφασης ΕΜΕ 4/1/27.7.2012 περιουσιακά 
στοιχεία, όπως αναφέρονται στο Τμήμα 2 του Παραρ−
τήματος της παρούσας.

3. Να αναπροσαρμόσει και να καθορίσει προσωρινώς, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, τη διαφορά μεταξύ της αξίας των 
μεταβιβασθέντων στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στοιχείων παθητικού του υπό 
ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και της αξίας 
των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, σε ποσό έξι 
δισεκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων 
εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 6.791.060.000). Το ποσό της διαφο−
ράς αξίας των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων 
θα καταβληθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθε−
ρότητας στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63Δ 
παρ. 13 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελ−
λάδος.

-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Από τα περιουσιακά στοιχεία (συμβατικές σχέσεις, 
ενεργητικό και παθητικό) που έχουν παραμείνει στο 
υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «ΑΓΡΟΤΙΚΗ»), 
μεταβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής «ΠΕΙΡΑΙΩΣ») με την 
παρούσα Απόφαση τα ακόλουθα στοιχεία:

α) όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ» επί μετοχών της εταιρείας «ATExcelixi Α. Ε.»,

β) οι έννομες σχέσεις από την υπ’ αριθμ. 215−2012−
00044−000 δανειακή σύμβαση της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» με την 
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε», 
με κωδικό δανείου 215−62−000313−26, δεδομένου ότι είναι 
σε υπερημερία για περίοδο μικρότερη των ενενήντα 
ημερών (90) όσον αφορά την καταβολή οποιουδήποτε 
χρηματικού ποσού,

γ) οι έννομες σχέσεις της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» έναντι πρώην 
υπαλλήλων της, οι οποίοι επαναπροσλήφθηκαν από την 
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ», προερχόμενες από δανειακές ή άλλου εί−
δους πιστοδοτικές συμβάσεις της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ», οι οποίες 
έχουν συναφθεί απευθείας με την τελευταία ανεξαρτή−
τως ημερών υπερημερίας του πιστούχου, εξαιρουμένων 
των προκαταβολών μισθών.

2. Από τα περιουσιακά στοιχεία της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» (συμ−
βατικές σχέσεις, ενεργητικό και παθητικό) που μεταβι−
βάστηκαν δυνάμει της απόφασης ΕΜΕ 4/1/27.7.2012 στην 
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ», αναμεταβιβάζονται στην «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» με την 
παρούσα απόφαση τα ακόλουθα στοιχεία:

α) όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ» επί μετοχών της εταιρείας «ΑΤΕ. ΣΥΜΜΕ−
ΤΟΧΩΝ Α.Ε»,

β) τα ειδικά ομόλογα που εκδόθηκαν από την «ΑΓΡΟ−
ΤΙΚΗ» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008 με ISIN 
XS0523214509, ISIN XS0570569839, ISIN XS0641312813, ISIN 
XS0651719378, ονομαστικής αξίας ευρώ 648.600.0000, 
1.548.200.000, 1.000.000.000 και 1.500.000.000, αντί−
στοιχα, και τα οποία τηρούνται στα εκτός ισολο/ίσμού 
στοιχεία,

γ) οι απαιτήσεις από την «Αγροτική Συνεταιριστική 
Εταιρεία Ανάπτυξης Ρεθύμνου Α.Ε.», με την εξαίρεση 
αυτών που καταλαμβάνονται από κάποιο από τα στοι−
χεία δ' έως κ' του αριθμού 1 του Παραρτήματος της 
απόφασης ΕΜΕ 4/1/27.7.2012,

δ) οι τίτλοι καθώς και οι συμβάσεις πώλησης με συμ−
φωνία επαναγοράς (REPOS), που είχαν συναφθεί με 
αντισυμβαλλόμενο τη Citigroup Global Markets Limited, 
των τίτλων με ISIN XS0259437910, ISIN XS0361015984, 
ISIN XS0240545193 και ISIN XS0230344763, ονομαστι−
κής αξίας ευρώ 20.000.000, 40.000.000, 50.000.000 και 
50.000.000, αντίστοιχα,

ε) όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ» επί μετοχών των εταιρειών «ALFA ALFA 
ENERGY Α.Ε.», «ΑΓΡΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.», «ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Ε.» και «ALTEC INTEGRATION Α.Ε.»,

στ) τυχόν αξιώσεις ή υποχρεώσεις για αποζημίωση 
σχετικά με τις αγωγές που είχαν ασκήσει οι εταιρεί−
ες Merrill Lynch International Bank Ltd και Merrill Lynch 
International έναντι της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» σχετικά με την εκ 
μέρους της τελευταίας αγορά ενός σύνθετου παράγω−
γου προϊόντος ("modified snowball swap with strangle") 
την 27.03.2007 με έναρξη της ημερομηνίας ισχύος του 
την 02.04.2007, καθώς και σχετικά με την αντίστοιχη 
ανταγωγή της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» κατά των ως άνω εταιρειών.

ζ) Οι απαιτήσεις όσων είχαν παράσχει εξασφαλίσεις 
προς ασφάλεια χορηγητικών συμβάσεων της «ΑΓΡΟ−
ΤΙΚΗ» για άρση ή εξάλειψη των εξασφαλίσεων αυτών, 
εφόσον η ασφαλιζόμενη απαίτηση είχε εξοφληθεί πριν 
από την 27.07.2012.

η) οι έννομες σχέσεις έναντι πελατών, προερχόμενες 
από δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις 
της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ», οι οποίες είχαν λάβει επιδότηση επιτο−
κίου κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 56700/Β.3033/8.12.2008 
Υπουργικής Απόφασης και οι οποίες αφορούν τους ακό−
λουθους λογαριασμούς δανείων:
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Αρ. Λογαριασμού δανείου Συνολικό 
Απαιτητό Ποσό (€)

183−63−52−2 5.094.049,42

184−63−149−21 3.849.232,17

185−63−458−46 19.322.523,22

190−63−355−20 6.321.540,78

192−63−136−30 1.776.010,82

196−63−410−47 3.899.545,10

200−63−245−44 1.398.728,86

205−63−417−49 3.102.294,56

207−63−637−37 3.560.460,41

210−63−717−9 305.666,48

219−63−98−44 393.562,70

221−63−167−16 664.793,80

222−63−278−53 2.485.465,76

229−63−141−71 604.795,18

236−63−129−14 2.003.697,71

239−63−73−60 951.726,15

242−63−306−30 3.701.629,10

250−63−254−0 386.193,85

251−60−3422−11 12.736.068,59

270−63−305−91 56.599,08

280−63−240−14 1.234.842,47

288−63−96−22 792.407,68

297−63−115−74 679.328,01

305−63−183−60 1.471.765,10

322−63−277−17 580.321,93

330−63−420−55 1.123.147,26

81−60−353−66 343.828,42

Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ − ΛΟΥΡΗ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02001122401130008*

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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