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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 335
18 Φεβρουαρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/15881/0023Α
(1)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13
εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 12/02/2013.

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρ−
κειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασί−
ας 12/02/2013. .....................................................................................
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις
15/02/2013 μέσω δημόσιας εγγραφής. ..........................
Απόφαση εμφάνισης εσόδου και τακτοποίησης εξό−
δου ποσού που κατεβλήθη για δεδουλευμένους
τόκους και χρεολύσια ομολόγων, λόγω της ανταλ−
λαγής στις 18−12−2012 τίτλων του Ελληνικού Δη−
μοσίου με τίτλους έκδοσης του Ευρωπαϊκού Τα−
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. ..............
Απόφαση εμφάνισης εσόδου ύψους € 16 δισεκ., δα−
νείου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστω−
τικής Σταθερότητας, για την κεφαλαιοποίηση των
Ελληνικών τραπεζών μέσω του Ελληνικού Ταμεί−
ου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.......................
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις
15/02/2013 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε
φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανο−
νισμού. .....................................................................................................
Κατανομή προσωπικού στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (Υπουρ−
γείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας). ........................................................................
Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους
2013 ποσότητας 92.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου
βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α
του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει...
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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. 1914/1990
«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
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
128/Α΄/1992).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/14823/0023Α/12−02−2013 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων
Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδο−
μάδων στις 15/02/2013 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης
σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονι−
σμού».
6. Τα αποτελέσματα της από 12/02/2013 δημοπρασίας
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας
13 εβδομάδων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) και το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
221/Α΄/2009).
8. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012).
10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010), αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/57 και ν. 1266/82, που θα
εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 12 Φεβρουαρίου 2013
για διάρκεια 13 εβδομάδων (ή τριών μηνών) σε 4,05%.
2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυψε
κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελλη−
νικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 12/02/2013.
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
το οικονομικό έτος 2013, η οποία έχει προβλεφθεί και
θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δη−
μοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/15873/0023Α
(2)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 15/02/2013
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 «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΄/1994).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης
πετρελαιοειδών 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 γέ−
νει, 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/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 άρθρου 12 του ν. 2238/1994 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151/
Α΄/1994), όπως ισχύει.
7. 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΄/2000).
8. 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΄/1995) και του άρθρου 64 του
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/2010).
9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 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 υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/15−03−2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/2012).
12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
2/60752/0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδό−
χου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538/Β΄/2010).
13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ»
(ΦΕΚ 615/Β΄/2001).
14. Την υπ’ αριθμ. 2/91001/0023/Α/29−12−2010 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241/Β΄/2010).
15. Την υπ’ αριθμ. 2/92959/0023Α/28−12−2012 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2013» (ΦΕΚ 3562/Β΄/2012).
16. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).
17. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
18. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α /2012).
19. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012).
20. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά−
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 261/8−02−2013 έγγραφο του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων
γραμματίων στις 12/02/2013 και της διάθεσής τους στο
αποταμιευτικό κοινό.
22. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 12ης Φεβρουαρίου 2013, αποφασίζουμε:
Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων,
με ημερομηνία έκδοσης την 15η Φεβρουαρίου 2013 και
ημερομηνία λήξης την 17η Μαΐου 2013.
Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσής τους με επιτόκιο σταθερό για όλη την
διάρκειά 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 4,05%,
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων
της 12ης Φεβρουαρίου 2013.
Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων παρακρατείται
κατά την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων.
Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής
(λογιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό
κοινό, μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε.,
αφού εκδοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β,
GR0026149568). Η διάθεση θα γίνει με δημόσια εγγραφή
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 Δευ−
τέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 και ολοκληρώνεται την Τε−
τάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013.
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.Τ.,
• Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ.,
• Το ποσό των εντόκων γραμματίων για το οποίο
επιθυμούν 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 διάθεσης
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
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Αποθετηρίου Αξιών (Κ.A.A.) 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.
Οι προσφερόμενοι τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό
την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη
τους. Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών.
Κατά την ημερομηνία λήξης των εντόκων γραμματίων,
ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, επι−
στρέφεται στα φυσικά πρόσωπα−κατόχους του ISIN Β
που έχουν διακρατήσει τους τίτλους μέχρι τη λήξη τους.
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 εξου−
σιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτ−
λους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN
Β στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας (GR0000105081).
Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.
Για την διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επεν−
δυτικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσι−
οδοτημένους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης
θα δοθεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθε−
τηρίου Αξιών 0,04%.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας 2/89260/0023/29−
12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615/Β΄/23.5.2001).
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2013, η οποία θα καλυφθεί από τις
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/693/0023Α
(3)
Απόφαση εμφάνισης εσόδου και τακτοποίησης εξόδου
ποσού που κατεβλήθη για δεδουλευμένους τόκους
και χρεολύσια ομολόγων, λόγω της ανταλλαγής στις
18−12−2012 τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλους
έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτι−
κής Σταθερότητας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/1994), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
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του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995),
όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογι−
στική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/1994), όπως
ισχύουν.
4. 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), όπως ισχύουν.
5. Το άρθρο 1 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης
της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας,
του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό−
τητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με
τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης»,
της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ,
με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρε−
ώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό−
λυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων
Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογρα−
φή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(ΦΕΚ 240/Α΄/2012).
6. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/15.03.2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/2012).
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΄/1998) όπως ισχύει.
8. 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).
9. Την υπ’ αριθμ. 2/20964/0023Α/9.3.2012 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Υλοποίηση της
τροποποίησης των επιλέξιμων τίτλων και έκδοση νέων
τίτλων ομολόγων και τίτλων ΑΕΠ του Ελληνικού Δημο−
σίου» (ΦΕΚ 682/Β΄/2012).
10. Την υπ’ αριθμ. 2/90553/0023Α/17−12−2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Προαγορά
στις 18.12.2012 προσδιορισμένων τίτλων του Ελληνικού
Δημοσίου με ανταλλαγή με τίτλους έκδοσης Ευρωπαϊ−
κού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εξάμη−
νης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου» (ΦΕΚ 3354/
Β΄/2012).
11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).
12. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).

13. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9.7.2012 «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012).
15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
16. Τα από 20/12/2012 έγγραφα της Τραπέζης της Ελ−
λάδος, αποφασίζουμε:
Την εμφάνιση στα έσοδα και έξοδα του κρατικού
προϋπολογισμού έτους 2012 ποσού € 11.289.795.928,59,
που κατέβαλλε το Ελληνικό Δημόσιο (για κεφάλαιο και
δεδουλευμένους τόκους) υπό μορφή τίτλων του Ευ−
ρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF) για την προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσί−
ου (συνολικής ονομαστικής αξίας € 31.859.881.867,00) με
βάση την υπ’ αριθμ. 2/90553/0023Α/17−12−2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Προαγορά
στις 18.12.2012 προσδιορισμένων τίτλων του Ελληνικού
Δημοσίου με ανταλλαγή με τίτλους έκδοσης Ευρωπαϊ−
κού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εξάμη−
νης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου» (ΦΕΚ 3354/
Β΄/2012), ως ακολούθως:
1. Με βάση την παρούσα απόφαση και το από
20/12/2012 σχετικό έγγραφο της Τράπεζας της Ελλά−
δος, την εμφάνιση στα πιστωτικά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού έτους 2012, ΚΑΕ 5162 «Έσοδα από τη
σύναψη δανείων μηχανισμού στήριξης», συνολικού πο−
σού έντεκα δισεκατομμυρίων, διακοσίων ογδόντα εννέα
εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εν−
νιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών
(€ 11.289.795.928,59).
2. Την εμφάνιση δαπάνης στον κρατικό προϋπολογι−
σμό έτους 2012 στους παρακάτω ΚΑΕ:
Α) Στον ΚΑΕ 6111 «Τόκοι ομολόγων στην αγορά εσω−
τερικού», συνολικού ποσού πεντακοσίων δεκαοκτώ
εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων εννιακοσίων
πενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 518.810.956,50),
για δεδουλευμένους τόκους, υπολογιζόμενους έως την
18−12−2012, οι οποίοι καταβλήθηκαν σε τίτλους του EFSF,
για την ανταλλαγή στις 18/12/2012 των επιλέξιμων τίτλων
βάση της υπ’ αριθμ. 2/90553/0023Α/17−12−2012 απόφασης
και του από 20/12/2012 σχετικού εγγράφου της Τραπέζης
της Ελλάδος.
Β) Στον ΚΑΕ 6219 «Προαγορά χρεολυσίων ομολόγων
εσωτερικού», συνολικού ποσού δέκα δισεκατομμυρίων
επτακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων
ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομή−
ντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (€ 10.770.984.972,09)
για την ανταλλαγή στις 18/12/2012 των επιλέξιμων
τίτλων βάση της υπ’ αριθμ. 2/90553/0023Α/17−12−2012
απόφασης και του από 20/12/2012 σχετικού εγγράφου
της Τραπέζης της Ελλάδος, και αφορά τα παρακάτω
ομόλογα:
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Προσδιορισμένοι
Τίτλοι
ISIN/ISIN Β

Τιμή Αγοράς
εκφρασμένη
ως ποσοστό
(%) επί του
ονομαστικού
ποσού
κεφαλαίου
των Προσ−
διορισμένων
Τίτλων

Συνολικό ποσό
ονομαστικού
κεφαλαίου
Προσδιορισμένων
Τίτλων που έγινε
αποδεκτό
(σε ευρώ)

GR0128010676
GR0A28010046

40,1%

1.143.450.341,00

458.523.584,03

18.620.109,32

477.143.693,35

GR0128011682
GR0A28011051

37,8%

1.159.420.895,00

438.261.097,25

18.880.176,60

457.141.273,85

GR0128012698
GR0A28012067

37,3%

1.176.589.561,00

438.867.903,54

19.159.753,68

458.027.657.22

GR0128013704
GR0A28013073

37,3%

1.432.144.308.00

534.189.824,13

23.321.246,27

557.511.070 40

GR0128014710
GR0A28014089

37,3%

1.455.239.224,00

542.804.227,82

23.697.327,18

566.501.555.00

GR0133006198
GR0A33006534

35,7%

1.597.800.600,00

570.414.811,28

26.018.817,67

596.433.628,95

GR0133007204
GROA33007540

34,2%

1.619.374.136,00

553.825.951,67

26.370.124,60

580.196.076,27

GR0133008210
GR0A33008555

33,5%

1.687.816.550,00

565.418.543,60

27.484.651,21

592.903.194,81

GR0133009226
GR0A33009561

33,0%

1.745.188.955,00

575.912.355,15

28.418.912,23

604.331.267.38

GR0133010232
GR0A33010577

32,6%

1.749.476.488,00

570.329.332,22

28.488.730,83

598.818.063 05

GR0138005716
GR0A38005085

32,5%

1.670.594.789,00

542.943.305,75

27.204.209,41

570.147.515,16

GR0138006722
GR0A38006091

32,5%

1.707.889.728,00

555.064.160,90

27.811.525,85

582.875.686,75

GR0138007738
GROA38007107

32,5%

1.679.032.492,00

545.685.559,22

27.341.609,84

573.027.169,06

GR0138008744
GR0A38008113

32,4%

1.598.096.651,00

517.783.311,97

26.023.638,32

543−806.950,29

GR0138009759
GR0A38009129

32,2%

1.716.980.587,00

552.867.746,01

27.959.562,32

580.827.308,33

GR0138010765
GR0A38010135

32,2%

1.736.066.978,00

559.013.563,84

28.270.368,13

587.283.931.97

GR0138011771
GR0A38011141

32,2%

1.775.903.425,00

571.840.899,79

28.919.070,89

600.759.970,68

GR0138012787
GR0A38012156

32,2%

1.746.325.976,00

562.316.961,16

28.437.426,86

590.754.388,02

GR0138013793
GR0A38013162

32,2%

1.761.288.904,00

567.135.024,01

28.681.085,81

595.816.109.82

GR0138014809
GR0A38014178

32,2%

1.701.201.279,00

547.786.808,75

27.702.609,48

575.489.418,23

31.859.881.867,00

10.770.984.972,09

518.810.956.50

11.289.795.928,59

Συνολικά

Ποσό
ονομαστικού
Ποσό ονομαστικού
κεφαλαίου
Συνολικό ποσό
κεφαλαίου Τίτλων
Τίτλων
ονομαστικού
ΕΤΧΣ για τους
ΕΤΧΣ ως
κεφαλαίου Τίτλων
Δεδουλευμένους
αντάλλαγμα για
ΕΤΧΣ που θα
Τόκους που θα
την προαγορά
παραδοθεί
παραδοθεί
που θα
(σε ευρώ)
(σε ευρώ)
παραδοθεί
(σε ευρώ)
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Το σχετικό συμψηφιστικό ένταλμα θα εκδοθεί στο
όνομα της Τραπέζης της Ελλάδος και επί του Ταμείου
Υπολόγου Συμψηφισμών. Ως δικαιολογητικά έκδοσης
του ανωτέρω συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος
ορίζονται τα ακόλουθα:
α. Η παρούσα απόφαση.
β. Η απόφαση 2/90553/0023Α/17−12−2012 του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Προαγορά στις 18.12.2012
προσδιορισμένων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με
ανταλλαγή με τίτλους έκδοσης Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εξάμηνης διάρκειας
και μηδενικού τοκομεριδίου» (ΦΕΚ 3354/Β΄/2012).
γ. Τα από 20/12/2012 έγγραφα της Τραπέζης της Ελ−
λάδος που βεβαιώνουν ότι πιστώθηκαν οι λογαριασμοί
των δικαιούχων με τίτλους EFSF συνολικού ποσού
€ 11.289.795.928,59.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/694/0023Α
(4)
Απόφαση εμφάνισης εσόδου ύψους € 16 δισεκ., δανείου
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα−
θερότητας, για την κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών
τραπεζών μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπι−
στωτικής Σταθερότητας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμι−
ση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/1994), όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995),
όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/1994), όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 1 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης
της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας,
του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό−
τητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με
τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης»,
της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ,
με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρε−
ώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό−
λυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων
Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογρα−

φή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(ΦΕΚ 240/Α΄/2012).
5. 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), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/1998) όπως ισχύει.
7. Την αριθ. 2/60752/0004/9.9.2010 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Δια−
χείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου
του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538/Β΄/2010).
8. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/15.03.2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/2012).
9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).
10. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).
11. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9.7.2012 «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012).
13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
14. Το από 22/12/2012 έγγραφο της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, αποφασίζουμε:
1. Την καταγραφή στα έσοδα του κρατικού προϋπο−
λογισμού έτους 2012, του ποσού των δεκαέξι δισεκα−
τομμυρίων ευρώ (€16.000.000.000), που αποτελεί το
προϊόν του δεύτερου μέρους (tranche) της τρίτης δό−
σης (installment) του δανείου που συνήψε το Ελληνικό
Δημόσιο, στο πλαίσιο της Σύμβασης Τροποποίησης
της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας,
του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη−
τας (Τ.Χ.Σ.) και της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως
περιγράφεται στο άρθρο 1 της πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων
Τροποποίησης κτλ» (ΦΕΚ 240/Α΄/2012).
2. Με βάση την παρούσα απόφαση και το από 22/12/2012
έγγραφο της Τραπέζης της Ελλάδος, την εμφάνιση, στις
19 Δεκεμβρίου 2012, στα πιστωτικά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού έτους 2012, ΚΑΕ 5162 «Έσοδα από τη
σύναψη δανείων μηχανισμού στήριξης», συνολικού πο−
σού €16.000.000.000,00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 2/14823/0023Α
(5)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 15/02/2013
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα 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 «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΄/1994).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης
πετρελαιοειδών 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 γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/1994).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151/
Α΄/1994), όπως ισχύει.
7. 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΄/2000).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) και του άρθρου 64 του
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/2010).
9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 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 υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/15−03−2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/2012).
12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
2/60752/0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδό−
χου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538/Β΄/2010).
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13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ»
(ΦΕΚ 615/Β΄/2001).
14. Την υπ’ αριθμ. 2/91001/0023/Α/29−12−2010 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241/Β΄/2010).
15. Την υπ’ αριθμ. 2/92959/0023Α/28−12−2012 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2013» (ΦΕΚ 3562/Β΄/2012).
16. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).
17. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).
18. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 A/2012).
19. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012).
20. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά−
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 261/8−02−2013 έγγραφο του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων
γραμματίων στις 12/02/2013 και της διάθεσής τους στο
αποταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία
της δημοπρασίας στις 12 Φεβρουαρίου 2013, 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 15η Φεβρουαρίου
2013 και ημερομηνία λήξης την 17η Μαΐου 2013.
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. Οι τόκοι των εντόκων γραμματίων υπόκεινται σε
φορολόγηση βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύ−
ει κατά την έκδοση των τίτλων. Η παρακράτηση του
φόρου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
φορολόγησης των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι τίτλοι και η μεταβίβασή 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 Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Οι ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι
του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της
τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημο−
πρασία (cut off price).
2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές
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 δημο−
πρατούμενου ποσού.
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές αξίες
πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000).
3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική 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
Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις
μη ανταγωνιστικές 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
12 Φεβρουαρίου 2013 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή
ώρα Ελλάδος.
6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια
ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 12 Φε−
βρουαρίου 2013 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
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και μέχρι τη
12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 14ης Φεβρουαρίου
2013, να υποβάλουν 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 δημοπρατούμενου ποσού. Στην περί−
πτωση που η συνολική ονομαστική αξία των νέων προ−
σφορών 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 επι−
τυχείς ανταγωνιστικές προσφορές των προηγουμένων
της παρούσας, τριών δημοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο
υπόλοιπο αυτού του ποσού θα κατανέμεται εξ ίσου
στους ενδιαφερόμενους Βασικούς Διαπραγματευτές
Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 14ης Φε−
βρουαρίου 2013, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).
8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settle−
ment) θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου 2013, ημερομηνία
έκδοσης των εντόκων γραμματίων.
9) Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατεθούν στους
Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας,
δεν θα δοθεί προμήθεια.
Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της
15ης Φεβρουαρίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Πα−
ρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013, η Τράπεζα της Ελλάδος,
οι Τράπεζες, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς
οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους έντοκα γραμμάτια
από την παραπάνω δημοπρασία, μπορούν να διαθέτουν
τους τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε
απεριόριστα ποσά, σε τιμή που θα καθορίσουν οι ίδιοι.
Προϋπόθεση για την παραπάνω διάθεση είναι, οι επεν−
δυτές να είναι φυσικά πρόσωπα−κάτοικοι 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.).
Τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την πα−
ραπάνω διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα και θα ισχύει
το ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 15
Φεβρουαρίου 2013 για φυσικά πρόσωπα (GR0026149568).
Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή,
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα της έκδοσής τους και διακρα−
τώνται μέχρι την λήξη τους.
Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών.
Ο φόρος στα έντοκα γραμμάτια θα παρακρατείται
κατά την έκδοση και θα επιστρέφεται στα φυσικά πρό−
σωπα, κατόχους του ISIN Β, κατά την ημέρα λήξης των
εντόκων γραμματίων.
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 (GR0000105081) (δημοπρασίας)
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 των 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 απόφασή μας 2/89260/0023/29−
12−2000 "Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου" (ΦΕΚ 615/Β΄/2001).
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2013, η οποία θα καλυφθεί από τις
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/212/οικ.5018
(6)
Κατανομή προσωπικού στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (Υπουργείο Ερ−
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν.3899/2010 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελ−
ληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010).
2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ
147/Α΄/27−6−2011).
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1 −3−2011 (ΦΕΚ
323/Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν. 3812/2009.
5. Το αριθ. 2320/425/25.1.2013 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
6. Την υπ’ αριθμ. 2303/2012 απόφαση του Ζ΄ Τμήματος
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ρ00/53/14.2.2013 έγγραφο του
Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει:
Την κατανομή τριακοσίων τριάντα ενός (331) διοριστέ−
ων της προκήρυξης 8/Κ του ΑΣΕΠ στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ κατά
κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ−ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ Διοικητικός − Οικονομικός

186

ΠΕ Μηχανικών

5

ΠΕ Πληροφορικής

4

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ

195

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

136

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ

136

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

331
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Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού από διο−
ριστέους της κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων, ο αντί−
στοιχος αριθμός θέσεων κατανέμεται στην κατηγορία
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Δ1/Α/οικ.3008
(7)
Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2013
ποσότητας 92.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου
15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 64/2005 «Κωδικοποίηση
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄98).
2. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι−
οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως ισχύει
μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του από το
ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιο−
καυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων» (ΦΕΚ
Α΄ 304), τα άρθρα 21 και 22 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά
την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή
αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄105), το άρθρο 17
και την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4062/2012 «Αξιο−
ποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού−Πρόγραμμα
ΗΛΙΟΣ−Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσι−
μες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)−Κριτήρια
Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α΄ 70).
3. Το ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
(ΦΕΚ Α΄ 265), όπως ισχύει.
4. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Δι−
αδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄16) όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ Α΄19) όπως ισχύει, με το π.δ. 185/2009 «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας–Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας–Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας–Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄213) και με το
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτή−

6788

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

των των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄221), όπως τροποποιήθηκε
από το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»
(ΦΕΚ Α΄56).
6. Την υπ’ αριθμ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
7. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141) σε συνδυασμό
με το π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 144).
8. Την υπ’ αριθμ. 34240/06.07.2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β΄ 2101) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15378/19.07.2012 όμοια
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2166).
9. Την 334/2004 απόφαση του Ανώτατου Χημικού
Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Καύσιμα αυτοκινήτων − πετρέλαιο
βιολογικής προέλευσης (βιοντίζελ) για κινητήρες ντίζελ
− Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών” (ΦΕΚ Β΄713/2005 και
συμπλήρωση στο ΦΕΚ Β΄1149/2005).
10. Τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ.:
α) 513/2004 με τίτλο «Προσαρμογή στην τεχνική
πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003 Εναρμόνιση
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων
βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
(ΦΕΚ Β΄ 1149/2005),
β) 514/2004 με τίτλο «Καύσιμα αυτoκινήτων−Πετρέ−
λαιο κίνησης−Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ
Β΄1490/2004), καθώς και
γ) 460/2009 με τίτλο «Τροποποίηση της απόφα−
σης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο
της απόφασης ΑΧΣ 514/2004 “Καύσιμα αυτοκινήτων−
Πετρέλαιο κίνησης−Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών,
(ΦΕΚ Β΄1490/9.10.2006)”, καθώς και της απόφασης ΑΧΣ
513/2004 “Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της από−
φασης ΑΧΣ 291/2003 “Εναρμόνιση της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον
αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντί−
ζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”, (ΦΕΚ 1149/Β/
17.8.2005)”» (ΦΕΚ Β΄67/2010).
δ)316/2010 με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομο−
θεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης
και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», (ΦΕΚ Β΄501/2012).
11. Τη Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 απόφαση «Καθορισμός κρι−
τηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ
και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει»
(ΦΕΚ Β΄ 253/2013).
12. Το υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5047005 ΕΞ 2012/30.11.2012
(αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ 79/3.1.2013) έγγραφο του
Υφυπουργού Οικονομικών, περί ορισμού εκπροσώπων
και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή αξιολόγησης
και ελέγχου και στην Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων.
13. Το υπ’ αριθμ. 28/4.1.2013 (αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕ−
ΚΑ 344/9.1.2013) έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί ορισμού εκ−
προσώπων και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή
αξιολόγησης και ελέγχου και στην Επιτροπή εξέτασης
ενστάσεων.
14. Τις εκτιμήσεις των κατόχων αδειών διύλισης
για τη διάθεση πετρελαίου κίνησης για την περίοδο
01.01.2013 – 31.12.2013 (σχετ. έγγραφα: Ελληνικά Πε−
τρέλαια Α.Ε. 16427/1.11.2012 [αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕ−
ΚΑ: 21765/2.11.2012] και Μότορ Οϊλ (Ελλάς)–Διυλιστήρια
Κορίνθου Α.Ε. 546/106A/14.11.2012 [αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ/
ΓΓΕΚΑ: 22589/14.11.2012]) καθώς και το γεγονός ότι το
αυτούσιο βιοντίζελ αναμιγνύεται σε ποσοστό 7% κατ’
όγκο στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελ−
ληνική αγορά.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης − Δικαιολογητικά
1. Καλούνται τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο
άρθρο 5Α παρ. 1 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, τα οποία
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατανομή ποσότητας
ενενήντα δύο χιλιάδων (92.000) χιλιόλιτρων αυτούσιου
βιοντίζελ για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου
2013 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013, να υποβάλουν
στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Μεσογείων
119, 101 92 Αθήνα, ισόγειο), μέχρι και την Παρασκευή 8
Μαρτίου 2013 και ώρα 15.00 μ.μ., σφραγισμένο φάκελο
με την ένδειξη «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή
Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2013−ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙ−
ΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ», ο οποίος θα περιέχει
δύο σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις «Αίτηση
Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για
το έτος 2013−ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και «Αίτηση Συμμετο−
χής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος
2013−ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ».
2. Οι φάκελοι περιέχουν, κατά περίπτωση, τα δικαιο−
λογητικά του άρθρου 3 της Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 από−
φασης «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατα−
νομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού
θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του
ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 253/2013) (εφεξής
ΚΥΑ κριτηρίων και μεθοδολογίας).
Άρθρο 2
Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου
και Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής συγκροτείται Επιτροπή αξιολόγησης
και ελέγχου, ως ακολούθως:
α. Δημήτριος Αντωνόπουλος, προϊστάμενος της Διεύ−
θυνσης Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργει−
ας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον
Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο, αναπληρωτή προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής, της ίδιας Γενικής
Γραμματείας,
β. Νικόλαος Ντζούρας, υπάλληλος της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα ΑΠΕ,
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της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρώτρια την
Αναστασία Οικονόμου, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας,
γ. Κωνσταντίνος Αναστόπουλος, προϊστάμενος του
Τμήματος Καπνού, Αρωματικών και Φαρμακευτικών
Φυτών της Διεύθυνσης Παραγωγής Αξιοποίησης Προ−
ϊόντων−Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με
αναπληρώτρια την Ιουλία Δροσινού, προϊσταμένη του
Τμήματος Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγάλης Καλ−
λιέργειας της ίδιας Διεύθυνσης,
δ. Γεώργιος Μονδέλος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Πληροφορικής του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε−
ων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο
Βαλιάκο, προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Συ−
στημάτων και Εφαρμογών της ίδιας Διεύθυνσης,
ε. Αναστασία Μουζακίτου, υπάλληλος του Τμήματος
Α΄ Φορολογίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων της Διεύ−
θυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου
Οικονομικών ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο
Πανταζή προϊστάμενο του ίδιου Τμήματος.
Γραμματέας της Επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου
ορίζεται η Νικολέττα Αναστασοπούλου, υπάλληλος του
Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Πετρελα−
ϊκής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αναπληρώτρια
την Μαριάνθη Ντάρα, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.
2. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής συγκροτείται Επιτροπή εξέτασης εν−
στάσεων, ως ακολούθως:
α. Γεωργία Γαβρίδου, προϊσταμένη του Τμήματος Επο−
πτείας Φορέων της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής
της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια
την Νίκη Ντατσοπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος
Νομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και
Βιομηχανικών Ορυκτών της ίδιας Γενικής Γραμματείας,
β. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, προϊστάμενος του
Τμήματος Ψυχανθών, Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυ−
τών της Διεύθυνσης Παραγωγής Αξιοποίησης Προϊό−
ντων−Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος, με ανα−
πληρωτή τον Βασίλη Μερέα, προϊστάμενο του Τμήματος
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Βάμβακος, Ζαχαρότευτλων και Ελαιούχων Σπόρων της
ίδιας Διεύθυνσης.
γ. Κυριάκος Κοράκης, υπάλληλος του Τμήματος Α΄
Φορολογίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων της Διεύθυνσης
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομι−
κών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ευδοκία Βενιζέλου,
υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
Γραμματέας της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων
ορίζεται η Μαριάνθη Ντάρα, υπάλληλος του Τμήματος
Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτ−
κής της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής με αναπληρώτρια την Νικολέττα
Αναστασοπούλου, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
Άρθρο 3
Αποσφράγιση φακέλων
1. Η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου, προβαίνει σε
αποσφράγιση των φακέλων των αιτήσεων σε ανοικτή
συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4
της κοινής υπουργικής απόφασης κριτηρίων και με−
θοδολογίας, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
622 της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, 6ος
όροφος), την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.
2. Κατά την αποσφράγιση έχουν δικαίωμα να παρίστα−
νται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αιτουσών εταιρειών ή
πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες.
3. Κάθε εταιρεία εκπροσωπείται από ένα άτομο το
οποίο οφείλει να προσκομίσει: α) το ΦΕΚ της νόμιμης
εκπροσώπησης ή νόμιμη εξουσιοδότηση και β) το δελτίο
αστυνομικής του ταυτότητας.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος και δημοσίευση
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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