
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2231
31 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση έκδοσης ειδικού ομολογιακού δανείου, ετή−
σιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 5%, για την 
εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσί−
ου, οφειλών προς τα ΕΛΠΕ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ 
και ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τράπεζα ΑΕ. ................................................... 1

Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομι−
κών ανεξόφλητων υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 
0407039999/11−9−2006 Σύμβασης δανείου αρχικού 
ποσού € 200 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΕΘΝΙΚΗΣ και 
αντικατάστασης τους από ομόλογα του Ελληνι−
κού Δημοσίου με όμοιους όρους. .................................... 2

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑ−
ΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙ−
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡ−
ΚΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ 
Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. ........................ 3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−
05−09 (ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή 
αγροτικών μηχανημάτων». ..................................................... 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/91302/0023Α (1)
  Απόφαση έκδοσης ειδικού ομολογιακού δανείου, ετή−

σιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 5%, για την 
εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, 
οφειλών προς τα ΕΛΠΕ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ και 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τράπεζα ΑΕ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β΄/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

10. Το αρ. 78820/1−12−2010 έγγραφο της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ «Χρηματοδότηση ΕΛΕΓΕΠ 
έτους 2008−2009».

11. Το αρ. Φ.800/95/134738/Σ.2355/8−12−2010 έγγραφο 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «Δαπάνες προμήθειας 
καυσίμων από ΕΛΠΕ».

12. Το αρ. Δ16Ε1172288/2−12−2010 έγγραφο της Δ16−
Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών «Είσπραξη ΦΠΑ».
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13. Το αρ. 1754/23−12−2010 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκ−
δοση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου για εξόφληση 
υποχρεώσεων προς ΕΛΠΕ ΑΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τράπεζα και 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ», προς Γενικό Διευθυντή Θησαυρο−
φυλακίου και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικο−
νομικών.

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

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

16. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την έκδοση ειδικού ομολογιακού δανείου συνολικής 
ονομαστικής αξίας ποσού επτακοσίων δέκα τεσσάρων 
εκατομμυρίων, επτακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων, πε−
ντακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών 
(€ 714.741.533,04), σύμφωνα με το αρ. 1754/23−12−2010 
έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ−
ους (ΟΔΔΗΧ) «Έκδοση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 
για εξόφληση υποχρεώσεων προς ΕΛΠΕ ΑΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
Τράπεζα και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η εξόφληση 
οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΕΛΠΕ ΑΕ), την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ (ΕΓΝΑ−
ΤΙΑ ΑΕ) και την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 
(ΑΤΕ ΑΕ).

3. Τα ομόλογα θα είναι ετήσιας διάρκειας, σταθερού 
επιτοκίου 5% ετησίως, και θα εξοφλήσουν τις προα−
ναφερόμενες οφειλές σύμφωνα με την ακόλουθη κα−
τανομή:

α) Για οφειλές προς την ΑΤΕ ΑΕ που προέκυψαν από 
τη χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ του οικονομικού έτους 
2008−2009, ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας δια−
κοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων, τριακοσίων εβδο−
μήντα επτά χιλιάδων, πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ 
και δεκαοκτώ λεπτών (€ 231.377.546,18).

β) Για οφειλές προς τα ΕΛΠΕ ΑΕ που προέκυψαν από 
δαπάνες προμήθειας καυσίμων των Γενικών Επιτελείων 
Στρατού (ΓΕΣ), Ναυτικού (ΓΕΝ) και Αεροπορίας (ΓΕΑ) 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ομόλογα συνολικής 
ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα επτά εκατομμυρίων, 
εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων, τριακοσίων είκοσι 
έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 167.968.326,30).

γ) Για οφειλές προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ που προέ−
κυψαν από υποχρεώσεις για επιστροφή ΦΠΑ για τη 
διαχειριστική περίοδο πριν την 31−12−2009, ομόλογα 
συνολικής ονομαστικής αξίας τριακοσίων δέκα πέ−
ντε εκατομμυρίων, τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιά−
δων, εξακοσίων εξήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών
(€ 315.395.660,56).

4. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δοθούν 
κωδικοί αριθμοί (ISIN).

5. Η ημερομηνία έκδοσης είναι η 30/12/2010 και η ημε−
ρομηνία λήξης η 30/12/2011.

6. Τα ανωτέρω ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή 
στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

7. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι ονομαστικής αξίας 
ενός λεπτού του ευρώ (0,01 €).

8. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό 5% ετησίως 
για όλη τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην 
ελάχιστη ονομαστική αξία του ενός λεπτού του ευρώ 
(€0,01), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε 
τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/
actual ICMA), στρογγυλοποιείται στο δέκατο δεκαδικό 
και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν η ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου συ−
μπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

10. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

11. Για την διάθεση των τίτλων της ανωτέρω έκδοσης 
δε θα καταβληθεί προμήθεια.

12. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2010 και 2011, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του 
δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
     Αριθμ. 2/90793/0023/Α (2)
Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομι−

κών ανεξόφλητων υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 
0407039999/11−9−2006 Σύμβασης δανείου αρχικού 
ποσού € 200 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΕΘΝΙΚΗΣ και 
αντικατάστασης τους από ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου με όμοιους όρους. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182/Α΄/14.10.2010)».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).
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4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17.8.2010).

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

6. Την αριθμ. 0407039999/11.9.2006 σύμβαση δανείου 
μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί−
σεων (ΕΛΓΑ) και της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας της Ελλάδος 
ΑΕ ποσού ύψους € 200 εκατ., για την καταβολή αποζη−
μιώσεων για ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό 
κεφάλαιο, κ.λπ.

7. Την αριθμ. 2/4067/0025/5.9.2006 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της 
Ελλάδος για τη χορήγηση δανείου στον ΕΛΓΑ ύψους 
€ 200 εκατ.» (ΦΕΚ 1251/Β΄/7.9.2006).

8. Το αριθμ. 1780/28−12−2010 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκ−
δοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικα−
τάσταση δανείων ΕΛΓΑ & ΟΠΕΚΕΠΕ».

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

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

Α. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
1. Αναλαμβάνεται και εντάσσεται στο Δημόσιο Χρέ−

ος της Κεντρικής Κυβέρνησης, από 30 Σεπτεμβρίου 
2010, το ανεξόφλητο κεφάλαιο της αριθμ. 0407039999/
11−9−2006 σύμβασης δανείου, αρχικού ποσού διακοσί−
ων εκατομμυρίων ευρώ (€ 200.000.000,00), που έχει 
συνάψει ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφα−
λίσεων (ΕΛΓΑ) με την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος 
ΑΕ (ETE), με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου μέσω της αριθμ. 2/4067/0025/5.9.2006 (ΦΕΚ 
1251/Β΄/7.9.2006) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, για την καταβολή αποζημιώσεων 
για ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφά−
λαιο, κ.λπ.

2. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο, πλην των επιβαρύνσε−
ων από τόκους, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 ανήρχετο 
στο ποσό των εκατόν εβδομήντα ενός εκατομμυρί−
ων, τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσί−
ων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών 
(€ 171.428.571,42).

3. Η ημερομηνία λήξης είναι η 13 Σεπτεμβρίου 2016.
4. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που 

υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 4,0195% ετη−
σίως.

5. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά έτος και η 
πληρωμή των τόκων γίνεται στις 13/9 κάθε έτους.

6. Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act).

7. Η παρακολούθηση, ο προϋπολογισμός και η εξυ−
πηρέτηση των υποχρεώσεων αυτών από την 30−9−2010 
αναλαμβάνονται από την 23η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέ−
ους (Δ23) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι που περι−
γράφονται στην αριθμ. 0407039999/11−9−2006 σύμβαση 
μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσε−
ων (ΕΛΓΑ) και της ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ. 

Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
9. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−

μαστικής αξίας ποσού εκατόν εβδομήντα ενός εκατομ−
μυρίων, τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσί−
ων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€ 
171.428.571,42), σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3889/2010 
«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσι−
νο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182/Α΄/14.10.2010)» και με το αριθμ. 1780/28−12−2010 
έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
προς αντικατάσταση δανείων ΕΛΓΑ & ΟΠΕΚΕΠΕ».

10. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντι−
κατάσταση με όμοιους όρους του προαναφερθέντος 
αναληφθέντος δανείου από το Ελληνικό Δημόσιο.

11. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 30−12−2010 και η ημερομηνία λήξης τους 
η 13−9−2016.

12. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία 
αποπληρωμής κεφαλαίου

Κεφάλαιο 
που αποπληρώνεται 

(Ποσά σε ευρώ)

13−9−2011 28.571.428,57

13−9−2012 28.571.428,57

13−9−2013 28.571.428,57

13−9−2014 28.571.428,57

13−9−2015 28.571.428,57

13−9−2016 28.571.428,57

13. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας έξι λεπτών του ευρώ (0,06 €) η οποία μειώνεται μετά 
την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου κατά € 0,01.

14. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό 4,0195% ετησίως, 
για όλη τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται επί του 
εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομα−
στική αξία του ενός λεπτού του ευρώ (€ 0,01), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και 
έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA), στρογγυλοποι−
είται στο δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμέ−
νος στις 13/9 κάθε έτους και μέχρι τη λήξη τους.

15. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξενικά στις 30−12−2010 
περιλαμβανομένης και λήγει την 13−9−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

16. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

17. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή στο 
100% της ονομαστικής τους αξίας.

18. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την καταβο−
λή επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.
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19. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

20. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κα−
ταβληθεί προμήθεια.

21. Για την αντικατάσταση του αναληφθέντος δανείου 
με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, στις 
30−12−2010 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος, για την περίοδο από 
13−9−2010 περιλαμβανομένης μέχρι την 30−12−2010 μη 
συμπεριλαμβανομένης (108 ημέρες), δεδουλευμένους 
τόκους συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων, τριάντα 
οκτώ χιλιάδων, οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ 
και ενός λεπτού (€ 2.038.854,01).

22. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2010 έως και 2016, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
(3)

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑ−
ΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡ−
ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» με 
δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Α.Ε.», στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004.

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54385/ΥΠΕ/5/01521/Ε/ 
Ν. 3299/2004/30−11−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε 
η υπαγωγή, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχεί−
ρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ 
ΠΑΡΚΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ 
Α.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ίδρυση Αιολικού 
Πάρκου ισχύος 7,65 ΜW, στην θέση «Μάλι−Μάδι» ή «Με−
γάλο Βουνό», του Δήμου Μολάων του Νομού Λακωνίας, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης Εννέα Εκατομμυρίων 
Οκτακοσίων Χιλιάδων (9.800.000) ευρώ, με ποσοστό 
επιχορήγησης (40,000%), δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
(3.920.000,00 €) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργη−
θούν (2) νέες θέσεις εργασίας (0,7 EME).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 1/7/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    Αριθμ. οικ. 14924/Γ3Β/3789 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 

(ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μη−
χανημάτων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας ν. 4233/1962, 

ν. 614/1977, ν. 2094/1992, ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 51/Α΄/1999), 
ν. 760/18 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/1978) «περί μεταφοράς πραγμάτων 
και προσώπων διά αγροτικών μηχανημάτων και άλλων 
τινών διατάξεων.

2. Το π.δ. 238/1994 (Φ.Ε.Κ. 135/Α΄/1994) «Καθορισμός των 
μέγιστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αγροτικών 
μηχανημάτων και υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων οχημά−
των».

3. Την υπ’ αριθμ. 53072/2/902/εγκ. ΥΕΒ 35/21.11.1964 
«περί απογραφής γεωργικών μηχανημάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΕΒ 24042/9742/15.5.1968 υπουργική 
απόφαση «περί απογραφής ελκυστήρων κ.λπ.».

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΕΒ 48986/18716/10−1068 υπουργική 
απόφαση «Ταξινόμηση και Απογραφή αγροτικών μη−
χανημάτων και των υπ’ αριθμ. ΥΕΒ 2715/1015/22.1.1969 
υπουργική απόφαση «περί παρατάσεως προθεσμίας 
εφαρμογής αποφάσεως Υπ. Γεωργίας».

6. Την υπ’ αριθμ. 78329/5548/17.6.1971 υπουργική από−
φαση «περί απογραφής και αδειών κυκλοφορίας αυτο−
κίνητων αγροτικών μηχανημάτων».

7. Την υπ’ αριθμ. 106333/7113/Β4/29.9.1971 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 804/Β΄/9.10.1971) «περί απογραφής και 
αδειών κυκλοφορίας αυτοκίνητων αγροτικών μηχανη−
μάτων».

8. Την υπ’ αριθμ. 45892/2511/853/11.5.1974 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών απογραφής 
γεωργικών μηχανημάτων».

9. Την υπ’ αριθμ. 168281/3698/168/14.10.1978 υπουργική 
απόφαση «Δικαιολογητικά της απογραφής των γεωρ−
γικών μηχανημάτων».

10. Την υπ’ αριθμ. 125397//990/340/27.3.1979 υπουργική 
απόφαση «προϋποθέσεις και διαδικασίες έγκρισης των 
νέων τύπων αγροτικών μηχανημάτων».

11. Την υπ’ αριθμ. 139485/3534/1006/24.11.1979 υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 46/B΄/1980) «περί πιστοποιητικών 
ταυτότητας γεωργικών μηχανημάτων».

12. Την υπ’ αριθμ. 113463/643/183/7.4.1981 υπουργι−
κή απόφαση (Φ.Ε.Κ. 231/Β΄/1981) «περί συμπληρώσεως 
υπ’ αριθμ. 125397/990/340/79 υπουργικής απόφασης».

13. Την υπ’ αριθμ. 117092/1212/374/6.5.1981 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 264/Β΄/1981) «περί εγκρίσεως κυκλο−
φορίας και απογραφής εισαγόμενων μεταχειρισμένων 
γεωργικών μηχανημάτων».

14. Την υπ’ αριθμ. 114222/1013/526/17.3.1982 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 173/Β΄/1982) «Απογραφή και έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας καινούριων γεωργικών μηχανημά−
των που εισάγονται μεμονωμένα από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα για δική τους χρήση».

15. Την υπ’ αριθμ. 112395/531/248/31.3.1982 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 173/B΄/1982) «Εγκριση κυκλοφορίας και 
απογραφής εισαγομένων μεταχειρισμένων γεωργικών 
μηχανημάτων».
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16. Την υπ’ αριθμ. 115061/522/4.5.1983 υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 297/Β΄/1983) «Διαδικασία απογραφής και 
χορήγησης αδειών κυκλοφορίας εισαγομένων εγκεκρι−
μένων τύπων καινούριων και μεταχειρισμένων γεωργι−
κών μηχανημάτων».

17. Την υπ’ αριθμ. 112512/26.3.1984 υπουργική απόφαση 
«Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων ηλικίας μεγαλύ−
τερης των 8 ετών».

18. Την υπ’ αριθμ. 259987/1.6.1984 κοινή υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 377/Β΄/1984) «Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου 
και κυκλοφορίας διαξονικών γεωργικών και δασικών 
ελκυστήρων κατά ΕΟΚ» όπως έχει τροποποιηθεί εν−
σωματώνοντας τις επιμέρους οδηγίες της ΕΕ μετά την 
έκδοση της 14/150/ΕΟΚ (84/14) τις επιμέρους τροποποι−
ήσεις της και την υπ’ αριθμ. οικ. 12521/Α20/2014/4.8.2005 
κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 366/Β΄/2005) η οποία 
ενσωματώνει την οδηγία 2003/37/ΕΚ (L 171/03).

19. Την υπ’ αριθμ. 115507/23.8.1984 υπουργική απόφαση 
«Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων ηλικίας μεγαλύ−
τερης των 8 ετών».

20. Την υπ’ αριθμ. 11490/28.2.1985 υπουργική απόφα−
ση (Φ.Ε.Κ. 116/Β΄/1985) «Άδειες κυκλοφορίας αγροτικών 
μηχανημάτων».

21. Την υπ’ αριθμ. 103391/27.3.1985 υπουργική απόφαση 
«Διαδικασία έγκρισης νέων τύπων, απογραφής και κυ−
κλοφορίας καινούριων και μεταχειρισμένων γεωργικών 
μηχανημάτων».

22. Την υπ’ αριθμ. 105459/22.4.1985 υπουργική απόφαση 
«Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων ηλικίας μεγαλύ−
τερης των 8 ετών».

23. Την υπ’ αριθμ. 139850/20.2.1986 υπουργική απόφαση 
(Φ.Ε.Κ. 139/Β΄/1986) «Κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλο−
φορίας αγροτικών μηχανημάτων».

24. Την υπ’ αριθμ. 139811/21.2.1986 υπουργική απόφαση 
«Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων ηλικίας μεγαλύ−
τερης των 8 ετών».

25. Την υπ’ αριθμ. 145827/29.4.1986 κοινή υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 404/Β΄/1986) «Μεταφορά προσώπων με 
αγροτικά μηχανήματα».

26. Την υπ’ αριθμ. 141320/26.10.1987 υπουργική από−
φαση «Απογραφή και κυκλοφορία γεωργικών μηχανη−
μάτων».

27. Την υπ’ αριθμ. 131881/26.10.1988 υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 809/Β΄/1988) «Εφαρμογή των συμβάσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης (ν. 1665/1986) σε γεωργικά 
μηχανήματα».

28. Την υπ’ αριθμ. 125455/14.7.1994 υπουργική απόφα−
ση (Φ.Ε.Κ. 565/Β΄/1994) «Προϋποθέσεις και διαδικασία 
έγκρισης των τύπων των αυτοκινούμενων αγροτικών 
μηχανημάτων».

29. Την υπ’ αριθμ. ΔΓ 3F3/7.12.1995 υπουργική απόφα−
ση (Φ.Ε.Κ. 1044/Β΄/1995) ’Έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης 
Γεωργικού Μηχανήματος σε μεταχειρισμένα γεωργικά 
μηχανήματα».

30. Την υπ’ αριθμ. ΔΓ 64Β/28.8.1996 υπουργική απόφα−
ση «Παράταση εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 125455/14.7.1994 
υπουργικής απόφασης».

31. Την υπ’ αριθμ. ΔΓ65D/4.9.1996 υπουργική απόφαση 
(Φ.Ε.Κ. 855/Β΄/1996) «Τεχνικός έλεγχος αγροτικών μη−
χανημάτων».

32. Την υπ’ αριθμ. ΔΓ/Α10/4.9.1997 υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 834/Β΄/1997) «Κατάργηση των υπ’ αριθμ. 

125455/14.7.1994, ΔΓ 3F3/7.12.1995 και ΔΓ65D/4.9.1996 
υπουργικών αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας».

33. Την υπ’ αριθμ. ΔΓ C47/23.4.1998 υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 487/Β΄/1998) «Προϋποθέσεις και διαδικα−
σία έγκρισης των τύπων των αυτοκινούμενων γεωρ−
γικών μηχανημάτων» και την υπ’ αριθμ. 9053/24.1.2000 
υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 99/Β΄/2000) «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. ΔΓ C47/23.4.1998 απόφαση του Υφ/γού 
Γεωργίας».

34. Την υπ’ αριθμ. Δ13Ε/9321/1998 κοινή υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 1218/Β΄/1998) «μέτρα κατά της εκπομπής 
αερίων και σωματοδιακών ρύπων προερχόμενων από 
κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε 
μη οδικά κινητά μηχανήματα».

35. Την υπ’ αριθμ. 11627/4.5.2001 κοινή υπουργική από−
φαση (Φ.Ε.Κ. 715/Β΄/2001) «Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου 
και κυκλοφορίας διαξονικών γεωργικών και δασικών 
ελκυστήρων κατά ΕΕ σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου» και την υπ’ αριθμ. oικ. 10864/Α20/2611/24.4.2007 
κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 714/Β΄/2007) με την 
οποία ενσωματώνεται η οδηγία 2006/26/ΕΚ.

36. Την υπ’ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/6.3.2007 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός παραβόλων για τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από τις υπηρεσίες απογρα−
φής των γεωργικών μηχανημάτων και νομαρχιακών αυ−
τοδιοικήσεων» σε εφαρμογή του ν. 3147/Α΄/2003 Φ.Ε.Κ. 
135/Α΄/2003, ν. 3399/Α΄/2005 Φ.Ε.Κ. 255/Α΄/2005.

37. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση Πρωθυπουρ−
γού (Φ.Ε.Κ. 67/Β΄/21.1.2009) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων».

38. Την υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (ΦΕΚ 
1146/Β΄/09) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων».

39. Τη θετική εισήγηση της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγει−
οβελτιωτικών έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού.

40. Τις ανάγκες εξομάλυνσης της σχετικής αγοράς 
γεωργικών μηχανημάτων.

41. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των οριζομένων 
στην παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 
(ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ως ακολούθως:

1) Αντικαθιστούμε την έκτη παράγραφο του άρθρου 
4, ως εξής:

«Για την έκδοση του Δελτίου Ταξινόμησης ενός μηχα−
νήματος το οποίο εισάγεται από φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο για δική του χρήση, απαραίτητα δικαιολογητικά 
είναι τα παραπάνω (1), (2), (3), (4), (7) και υπεύθυνη δήλω−
ση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται 
ότι εισάγει μόνος του το μηχάνημα για δική του χρήση, 
ότι δεν θα το πωλήσει πριν την παρέλευση 2 ετών από 
την απογραφή του (χορήγηση άδειας κυκλοφορίας) και 
αναλαμβάνει ο ίδιος την τεχνική υποστήριξη».

2) Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 8, ως 
εξής:

«Όσα αγροτικά μηχανήματα έχουν ήδη τεθεί στην 
ευρωπαϊκή αγορά, έχουν εφοδιαστεί με την προβλεπό−
μενη εθνική έγκριση τύπου από την Δ/νση Αξιοποίησης 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, 
αλλά δεν εκπληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκ−
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πομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων 
τους, φάσης Ι τουλάχιστον, και έχουν εισαχθεί (αποδε−
δειγμένα) στη χώρα μας έως την 1η Ιουνίου 2010, θα 
μπορούν να ταξινομούνται έως και την 30η Ιουνίου 2011, 
με δυνατότητα απογραφής των ήδη ταξινομημένων και 
πέραν της ημερομηνίας αυτής».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ      
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