
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 
και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που δι-
ενεργούνται από την Προεδρία της Δημοκρατίας 
σε Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγ-
χου (ΔΥΕΕ).

2 Εξυπηρέτηση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιό-
τητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

3 Έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη-
μοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 16/12/2016 
μέσω δημόσιας εγγραφής.

4 Έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη-
μοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 16/12/2016 
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρό-
σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

5 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων δι-
άρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρα-
σίας 14/12/2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 3683 (1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 

και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που 

διενεργούνται από την Προεδρία της Δημοκρα-

τίας σε Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και 

Ελέγχου (ΔΥΕΕ). 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24, παρ. 3α του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 

«Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-

γίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ένατο, παρ. 2 
του ν. 4393/2016 (Α’ 106) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 
58 παρ. 1γ του ν. 4438/2016 (Α’220),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»,

γ) το π.δ. 351/91 (Α’121) «Τροποποίηση, συμπλήρω-
ση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 
που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία 
των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας», όπως 
ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ1601/1360/14.5.2015 (Β’846) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημο-
κρατίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμ-
ματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας».

3. Την αριθ. 2/95592/0026/8.12.2016 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Συντ. και Ελ. Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών 
Διατάξεων.

4. Το γεγονός όχι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 671 ΥΣ/5.12.2016 εισήγηση της Δι-
ευθύντριας του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας.

6. Την ανάγκη ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Αναθέτουμε στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτεί-
ας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) με χωρική αρμοδιότητα στη Νο-
μαρχία Αθηνών (άρθρο 69Δ, παρ. 1 του ν. 4270/2014) 
την άσκηση αρμοδιοτήτων των παραγράφων 4 και 5 
του αρ. 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του 
ν. 4270/2014, για δαπάνες που διενεργούνται από την 
Προεδρία της Δημοκρατίας.

Άρθρο 2 
Αρμοδιότητες

Οι ανατιθέμενες αρμοδιότητες αφορούν στα πιο κάτω 
θέματα:

• Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων 
διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των 
σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης 
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4075

40291



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40292 Τεύχος Β’ 4075/19.12.2016

πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε 
φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της 
πίστωσης.

• Σύνταξη έκθεσης για θέματα της Προεδρίας της Δη-
μοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του 
περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προ-
εδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016).

• Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη 
και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, που αποστέλλονται 
από το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας.

• Έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα 
στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός 
των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και 
εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

• Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως 
προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαρι-
ζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού 
φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου 
Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική 
κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιο-
νομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 26 του ν. 4270/2014.

• Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προ-
κειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες 
διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.

• Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπλη-
ρωμής.

• Εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπο-
λόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

• Τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις.

• Καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών 
και τήρηση του Μητρώου αυτών στο ΟΠΣΔΠ.

• Αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.
• Παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση 

στον Προϊστάμενο του Γραφείου Οικονομικών Υποθέ-
σεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την έκδοση 
εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών 
για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων 
που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς 
και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπο-
λόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

• Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύ-
στημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών 
εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την 
Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων 
χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λο-
γαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενερ-
γούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς

• Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδο-
ση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των 
οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετι-
κές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

• Καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων 
Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την 1.1.2017 και για προπαρα-
σκευαστικές ενέργειες, που αφορούν σε δαπάνες προϋ-
πολογισμού 2017, από την δημοσίευση του νόμου περί 
έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Ειδικός Γραμματέας 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΕΥΚΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. 223  (2)
Εξυπηρέτηση της Αρχής Διασφάλισης της Ποι-

ότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομι-

κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 24, παρ. 3β του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143), 

«Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ένατο, παρ. 
2 του ν. 4393/2016 (Α’106),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 
83/τ.Α'/09-04-2013) «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.»,

δ) του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ.Α'/29-08-2014),

ε) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 
114/τ. Α'/22-9-2015),

2. α) Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 5 του ν. 4142/2013 
(ΦΕΚ 83/τ.Α'/09- 04-2013),

β) Την υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.350/24/ 
18808/Δ1 (ΦΕΚ 67/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./12-02-2014) «Ορισμός 
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Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ9-ΓΜΓ),

γ) Την υπ' αριθμ. 9/02-04-2014 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
06-05-2014) «Συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρ-
χής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ: 
ΩΛΕ19-ΠΙΝ), την υπ' αριθμ. 310/1-12-2015 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
902/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10-12-2015) (ΑΔΑ:61054653ΠΣ-ΛΡ1) και 
την υπ' αριθμ. 52/28-03-2016 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πλήρωση θέ-
σης μέλους του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της 
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 185/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./6-4-2016) 
(ΑΔΑ: ΩΦΤΔ4653ΠΣ-Φ3Ρ),

δ) τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 1 του «Κώδι-
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητι-
κά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α'/22-04-2005),

ε) το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 125/τ.Α'/
5-11-2016).

3. Το γεγονός ότι: α) η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότη-
τας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
είναι φορέας της Κεντρικής Διοίκησης και β) στην Αρχή 
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση δεν λειτουργεί οργανική μονά-
δα τουλάχιστον επιπέδου τμήματος με αρμοδιότητες 
αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος.

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.1/Α/474/198645/Β1/22-11-2016 
εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υφισταμένη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού της Αρχής Διασφάλισης 
της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση.

7. Την απόφαση 7/30-09-2016 του Συμβουλίου της 
Αρχής, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων και στην οικεία Γενική Διεύθυνση την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’143) επί των 
οικονομικών θεμάτων της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότη-
τας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ

    Αριθ. 1773 (3)
Έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη-

μοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 16/12/2016 

μέσω δημόσιας εγγραφής. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση 
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και 
το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Δι-
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πε-
τρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 
Α/1992).

4. 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 δημι-
ουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακο-
λούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή 
(άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A/1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1266/1982 "Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων" (ΦΕΚ 
81 Α/1982) και την Πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του 
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α/1996).

6. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδή-
ματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 167 Α/2013), και ιδιαιτέρως των διατάξεων 
του άρθρου 37 σχετικά με τη φορολόγηση των τόκων 
από κρατικούς τίτλους, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωμα-
τικών 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/2000).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι-
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998), όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροπο-
ποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α/1982).

11. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα -δαπάνες 
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
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δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 
Β/2014), όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών 
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 
Β/2014), όπως ισχύει.

13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
2/60752/0004/9-9-2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανι-
σμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντο-
λοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 287 Α/2013).

15. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β/2001).

16. Την αρ. 2136/22-12-2014 κοινή απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β/2014).

17. Την αρ. 2122/21-12-2014 κοινή απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο-
ράς έτους 2016» (ΦΕΚ 2819 Β/2015).

18. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).

19. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).

20. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α/2014).

21. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A /2015).

22. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 
Β/2015).

23. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

24. Το με αρ. πρωτ. 2174/9-12-2016 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντό-
κων γραμματίων στις 14/12/2016 και της διάθεσής τους 
σε φυσικά πρόσωπα.

25. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ-
ματίων της 14/12/2016, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με δημόσια εγγραφή, εντόκων γραμματίων 
του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, με 
ημερομηνία έκδοσης την 16/12/2016 και ημερομηνία 
λήξης την 17/3/2017.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημερο-
μηνία έκδοσής τους με επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρ-
κειά τους, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω. Ο τόκος, ο οποίος 
προκαταβάλλεται, υπολογίζεται εσωτερικά με βάση έτος 
360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών (ACT/360).

Το επιτόκιο των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε 2,70%, 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 14/12/2016. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήμα-
τος οι τόκοι των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής 
(λογιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό 
κοινό, μόνο σε φυσικά πρόσωπα-κατοίκους της Ε.Ε., 
αφού εκδοθούν ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί (ISIN Β, 
GR0026249590). Η διάθεση θα γίνει με δημόσια εγγρα-
φή μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, των Τραπεζών, των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των χρηματιστών-μελών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπών φορέων, οι οποίοι 
είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διάθεση των εντόκων γραμματίων αρχίζει την Τρίτη 
13/12/2016 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15/12/2016.

Οι επενδυτές δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά τη διαδι-
κασία της δημόσιας εγγραφής:

• Το Α.Φ.Μ. τους,
• Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
• Τον χειριστή τους στο Σ.Α.T.,
• Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.T.,
• Το ποσό των εντόκων γραμματίων για το οποίο επι-

θυμούν να εγγραφούν.
Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

ευρώ, με κατώτερο ποσό εγγραφής ανά επενδυτή τα 
1.000 ευρώ και με ανώτατο ποσό εγγραφής και διάθε-
σης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής αξίας 
15.000 ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα γίνονται 
από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) σε πολλαπλάσια των 1.000 
ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς, που θα έχουν 
διαθέσει έντοκα γραμμάτια με δημόσια εγγραφή, ενη-
μερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπεζας 
της Ελλάδος, κατά την συνήθη διαδικασία.

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική τους 
αξία.

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων με ISIN 
Β μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους να 
απευθύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξουσιο-
δοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους 
και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β στο 
αρχικό ISIN της δημοπρασίας (GR0000160631). Εκεί οι 
τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για τη διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επενδυ-
τικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδο-
τημένους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα 
δοθεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών 0,04%.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 2/89260/0023/
29-12-2000 "Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ-
ληνικού Δημοσίου" (ΦΕΚ 615 Β/2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για 
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τα οικονομικά έτη 2016 και 2017, η οποία θα καλυφθεί 
από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. 1774 (4)
Έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη-

μοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 16/12/2016 

μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρό-

σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση 
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και 
το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Δι-
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πε-
τρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 
Α/1992).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.1266/1982 "Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων" (ΦΕΚ 
81 Α/1982) και την Πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του 
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α/1996).

5. 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 δημι-
ουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακο-
λούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή 
(άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/1994).

6. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδή-
ματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 167 Α/2013), και ιδιαιτέρως των διατάξεων 
του άρθρου 37 σχετικά με τη φορολόγηση των τόκων 
από κρατικούς τίτλους, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωμα-
τικών 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/2000).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι-
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /1998), όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροπο-
ποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α/1982).

11. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες 
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 
Β/2014), όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών 
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 
Β/2014), όπως ισχύει.

13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/ 
0004/9-9-2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί-
ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 287 Α/2013).

15. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β/2001).

16. Την αρ. 2136/22-12-2014 κοινή απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β/2014).

17. Την αρ. 2122/21-12-2014 κοινή απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο-
ράς έτους 2016» (ΦΕΚ 2819 Β/2015).

18. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).

19. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009)

20. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α/2014).

21. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A /2015).

22. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 
Β/2015).

23. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010).
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24. Το με αρ. πρωτ. 2174/9-12-2016 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντό-
κων γραμματίων στις 14/12/2016 και της διάθεσής τους 
σε φυσικά πρόσωπα, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα-
σία της δημοπρασίας στις 14/12/2016, μέσω της οποίας 
θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη 
μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα μετά 
την ημερομηνία διακανονισμού.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δημοπρα-

σίας, είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων 
σε ευρώ με ημερομηνία έκδοσης την 16/12/2016 και 
ημερομηνία λήξης την 17/3/2017.

2. Ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει με βάση έτος 
360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών (ACT/360).

3. Το ποσό της έκδοσης καθορίζεται σε ένα δισεκα-
τομμύριο (1.000.000.000,00) ευρώ.

4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει την ημερομηνία 
λήξεως στην ονομαστική τους αξία.

5. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους 
τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

6. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι 
των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που 
αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Στη Δημοπρασία συμμετέχουν με ανταγωνιστικές 

προσφορές μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς 
(Β.Δ.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει βάσει του Κανονισμού 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την 
Τετάρτη 14/12/2016, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι ανταγωνι-
στικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του 
δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προ-
σφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off price).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφο-
ρές έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα 
υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000) 
ενώ το μέγιστο δεν θα υπερβαίνει το ύψος του δημοπρα-
τούμενου ποσού.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές αξίες 
πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονομα-
στική αξία των εντόκων που ζητούνται καθώς και την τιμή 
που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε επενδυτής.

4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής 
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των 
τίτλων που θα κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη 
δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση τα 
χίλια ευρώ (€ 1.000).

5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να 
υποβάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη 
ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που θα 
διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του Ελληνι-

κού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του δημοπρα-
τούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερόμενους 
γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη ανταγω-
νιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές 
ικανοποιούνται στην τιμή της τελευταίας προσφοράς 
που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off price).

Η κάθε μια μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη 
μέθοδο των μη ανταγωνιστικών προσφορών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ στις 
14/12/2016 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των απο-
τελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέρα της 
διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 14/12/2016 και μέχρι 
την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το δι-
καίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και μέχρι τη 
12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 15/12/2016, να υπο-
βάλουν προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση 
στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή 
στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% του δη-
μοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική 
ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το 
ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν 
Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία που 
προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής 
ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές 
των προηγουμένων της παρούσας, τριών δημοπρασι-
ών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού θα 
κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους Βασικούς 
Διαπραγματευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστι-
κών προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερό-
μενους μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 
15/12/2016, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) και τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 16/12/2016, ημερομηνία έκ-
δοσης των εντόκων γραμματίων.

9) Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατεθούν στους 
Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας, δε 
θα δοθεί προμήθεια.

Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

16/12/2016 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε ερ-
γάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 
23/12/2016, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπεζες, τα Πι-
στωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς οι οποίοι είναι εξουσι-
οδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν στην 
κατοχή τους έντοκα γραμμάτια από την παραπάνω δημο-
πρασία, μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους που κατέχουν 
στα φυσικά πρόσωπα, σε απεριόριστα ποσά, σε τιμή που 
θα καθορίσουν οι ίδιοι. Προϋπόθεση για την παραπάνω δι-
άθεση είναι, οι επενδυτές να είναι φυσικά πρόσωπα - κάτοι-
κοι της Ε.Ε., να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) και να έχουν μερίδα επενδυτή στο Σύστημα Άυλων 
Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).
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Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την 
παραπάνω διαδικασία θα ισχύει το ISIN Β των εντόκων 
γραμματίων της έκδοσης 16/12/2016 για φυσικά πρό-
σωπα (GR0026249590).

Κάθε ημέρα διάθεσης οι Τράπεζες και λοιποί φορείς 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε-
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμμα-
τίων από το αρχικό ISIN (GR0000160631) (δημοπρασί-
ας) στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την 
συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης 
ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επεν-
δυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του ISIN Β μπο-
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους φορείς, 
οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους και στη συνέχεια 
θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β στο αρχικό ISIN της 
δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας 2/89260/0023/
29-12-2000 "Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ-
ληνικού Δημοσίου" (ΦΕΚ 615 Β/2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τα οι-
κονομικά έτη 2016 και 2017, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ι

    Αριθ. 1775 (5)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων δι-

άρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρα-

σίας 14/12/2016. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 3745/1957 

«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1266/1982 «Περί 

οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» 
(ΦΕΚ 81 Α/1982).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Δι-
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πε-
τρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 
Α/1992).

5. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι-

σμός 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).

6. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/ 
0004/9-9-2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί-
ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 287 Α/2013).

8. Την αριθ. 1774/15-12-2016 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Εντόκων Γραμ-
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομά-
δων στις 16/12/2016 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε 
φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού».

9. Τα αποτελέσματα της από 14/12/2016 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
13 εβδομάδων.

10. Το π.δ. 185/2009 « Ανασύσταση Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009) και το π.δ. 189/2009 «Καθο-
ρισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργεί-
ων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).

11. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α/2014).

12. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A /2015).

13. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 
Β/2015).

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δι-
αφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/1957 και ν.1266/1982, 
που θα εκδοθούν στις 16/12/2016 για διάρκεια 13 εβδο-
μάδων (ή τριών μηνών) σε 2,70%.

2. Το παραπάνω επιτόκιο προέκυψε από την δημο-
πρασία εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 
διάρκειας 13 εβδομάδων στις 14/12/2016.

3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό 
διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη 
τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των οποίων έγινε 
η έκδοσή τους.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για 
τα οικονομικά έτη 2016 και 2017, η οποία έχει προβλε-
φθεί και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης 
του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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