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Ημ/νία
Αναπροσαρμογής ISIN Ονομαστική Αξία Δείκτης 

Αναφοράς
Λόγος Δεικτών 

(Index Ratio)
Αναπροσαρμοσμένο 

Κεφάλαιο

31/01/2021 GR0133005182 75.000.000,00 104,36226 1,19292 89.469.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/1/2021 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 87,48449, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το 

τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Ι

     Αριθμ. 2/132763/ΔΠΓΚ (4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/31648/ΔΠΓΚ/ 

3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομι-

κών “Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Το-

πικής Αυτοδιοίκησης” (Β’ 3238) .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργα-
νωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

5. Τη συνεχιζόμενη ανάγκη εξόφλησης των ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων 
που ανήκουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143) στον υποτομέα των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και επανακαθορι-
σμού της διαδικασίας, ιδίως δε των χρονικών περιθωρί-

ων για τη χρησιμοποίηση της επιχορήγησης από τους 
ανωτέρω φορείς για την αποπληρωμή των ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεών τους.

6. Το υπ’ αρ. 91091/23.12.2020 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, με το οποίο ζητείται η παράταση μέχρι 
την 31η.03.2021 του προγράμματος εκκαθάρισης ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του συνόλου των πι-
στώσεων, που τίθενται σταδιακά στη διάθεσή τους.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Η παρ. 7 της Ενότητας Γ «Διαδικασία» της υπό στοιχεία 
2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οι-
κονομικών (Β’ 3238) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπλη-
ρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι την 
31η.03.2021.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02057692912200004*

airetos.gr


