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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11189 οικ
(1)
Ανάθεση έργων στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ−
ΤΙΚΗ Α.Ε.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του
Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−

σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5
του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).
3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21
του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165
Α΄/30−6−2003).
5) Το άρθρο 132 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α΄/
11−10−2013) για τη συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.
Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε..
6) Την υπ’ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7) Την υπ’ αριθμ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
8) Το με αριθμό 6/17−2−2015 έγγραφο της Γενικής Επι−
τροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων.
9) Το με αριθμό 3839οικ/26−2−2015 έγγραφο ης Διεύ−
θυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιο−
σύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απο−
φασίζουμε:
Αναθέτουμε στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε»
«Τη μελέτη των απαιτούμενων οικοδομικών και ηλε−
κτρομηχανολογικών εργασιών στο κτιριακό συγκρότημα
επί της οδού Α. Ριανκούρ 85−87, για την ικανοποίηση των
αναγκαίων μέτρων ασφάλειας, σύμφωνα με τις υποδεί−
ξεις του Αρχηγείου της Ελ. Αστυνομίας. Με την εν λόγω
μελέτη θα γίνει αναλυτικό προσδιορισμός των επιμέ−
ρους εργασιών, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. οίκ. 15239
(2)
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 107886/30−12−2013
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα “Συγκρότη−
ση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διε−
τία 2014−2015” (Β΄3421).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 100 του Συντάγματος.
β) Του άρθρου 2 παρ. 2 και 5 του Ν. 345/1976 (Α΄141),
όπως η παρ. 2 αυτού αντικαταστάθηκε από τη διάταξη
του άρθρου 37 του Ν. 2172/1993 (Α΄207).
2. Την με αριθμ. πρωτ. 107886/30−12−2013 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−
καιωμάτων με θέμα: “Συγκρότηση του Ανώτατου Ειδικού
Δικαστηρίου για τη διετία 2014−2015” (Β΄3421).
3. Το γεγονός ότι το τρίτο αναπληρωματικό μέλος της
εκ των Αρεοπαγιτών συνθέσεως του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου για τη διετία 2014−2015, Ανδρέας Ξένος
του Διονυσίου, απεβίωσε στις 22−11−2014, όπως προκύ−
πτει από το σχετικό απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης
θανάτου.
3. Το με αριθμ. 31/9−1−2015 πρακτικό συνεδριάσεως
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε
δημόσια συνεδρίαση σχετικά με την συμπληρωματική
κλήρωση μέλους του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για
το χρονικό διάστημα έως τις 31−12−2015, σύμφωνα με το
οποίο κληρώθηκε προς αντικατάσταση του Αρεοπαγίτη
Ανδρέα Ξένου του Διονυσίου, ο Αρεοπαγίτης Ιωσήφ
Τσαλαγανίδης του Κοσμά, αποφασίζουμε:
τροποποιούμε την με αριθμ. 107886/30−12−2013 από−
φασή μας με θέμα “Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου για τη διετία 2014−2015” (Β΄3421) και ορίζου−
με τον Ιωσήφ Τσαλαγανίδη του Κοσμά, Αρεοπαγίτη, ως
τρίτο αναπληρωματικό μέλος της εκ των Αρεοπαγιτών
συνθέσεως του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για το
χρονικό διάστημα έως τις 31−12−2015, σε αντικατάσταση
του Ανδρέα Ξένου του Κοσμά, Αρεοπαγίτη, ο οποίος
απεβίωσε στις 22−11−2014.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 107886/
30−12−2013 (Β΄3421) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 334
(3)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας
26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 4−3−2015.
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. 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 τροποποιήθηκε
με το 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 αριθμ. 338/4−3−2015 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Εντόκων Γραμματίων
του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις
6−3−2015 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά
πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού».
9. Τα αποτελέσματα της από 4−3−2015 δημοπρασίας
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας
26 εβδομάδων.
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 A΄/2009) και το Π.Δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ 221 Α΄/2009).
11. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών.» (ΦΕΚ 21 Α΄/2015).
12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ59/16−2−2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256 Β΄/2015).
13. 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), αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του
Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Δ. 3745/1957 και Ν. 1266/1982, που
θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 4−3−2015 για διάρκεια
26 εβδομάδων (ή έξι μηνών) σε 2,97%.
2. Το παραπάνω επιτόκιο προέκυψε από την δημο−
πρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
διάρκειας 26 εβδομάδων στις 4−3−2015.
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 2015, η οποία έχει προβλεφθεί και
θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δη−
μοσίου Χρέους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
Aριθμ. 333
(4)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
διάρκειας 26 εβδομάδων στις 6−3−2015 μέσω δημό−
σιας 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
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 γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/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 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 ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207
Α΄/2000).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125, 127, 128
και 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δη−
μοσιονομικής 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 Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε
με το 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−
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ποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982
(ΦΕΚ 81 Α΄/1982).
11. Την αριθμ. 2162/29−12−2014 απόφαση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 Β΄/2014).
12. Την αριθμ. 1090/8−7−2014 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαρια−
σμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τρά−
πεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 Β΄/2014).
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 αριθμ. 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 αριθμ. 2137/22−12−2014 κοινή απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές
αγοράς έτους 2015» (ΦΕΚ 3483 Β΄/2014).
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. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 21 Α΄/2015).
21. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ59/16−2−2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256 Β΄/2015).
22. 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).
23. Το με αριθμ. πρωτ. 417/27−2−2015 έγγραφο του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντό−
κων γραμματίων στις 4−3−2015 και της διάθεσής τους
σε φυσικά πρόσωπα.
24. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων
γραμματίων της 4−3−2015, αποφασίζουμε:
Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων,
με ημερομηνία έκδοσης την 6−3−2015 και ημερομηνία
λήξης την 4−9−2015.
Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσής τους με επιτόκιο σταθερό για όλη τη
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 2,97%,
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων
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της 4−3−2015. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος 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 B,
GR0026198086). 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 Τρίτη
3−3−2015 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5−3−2015.
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 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 B μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους
να απευθύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξου−
σιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους
τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το
ISIN B στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας (GR0002131945).
Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.
Για τη διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επενδυ−
τικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιο−
δοτημένους 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 Ελ−
ληνικού 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 2015, η οποία θα καλυφθεί από τις
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Aριθμ. 338
(5)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
διάρκειας 26 εβδομάδων στις 6−3−2015 μέσω δημο−
πρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα 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
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 γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 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 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 ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207
Α΄/2000).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125, 127, 128
και 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δη−
μοσιονομικής 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 Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε
με το 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 Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 Β΄/2014).
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12. Την αριθμ. 1090/8−7−2014 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαρια−
σμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τρά−
πεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 Β΄/2014).
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 αριθμ. 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 αριθμ. 2137/22−12−2014 κοινή απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές
αγοράς έτους 2015» (ΦΕΚ 3483 Β΄/2014).
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. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 21 Α΄/2015).
21. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ59/16−2−2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256 Β΄/2015).
22. 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).
23. Το με αριθμ. πρωτ. 417/27−2−2015 έγγραφο του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντό−
κων γραμματίων στις 4−3−2015 και της διάθεσής τους
σε φυσικά πρόσωπα, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα−
σία της δημοπρασίας στις 4−3−2015, 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 δημοπρασίας,
είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, σε
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 6−3−2015 και ημερο−
μηνία λήξης την 4−9−2015.
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 οκτακόσια
εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (875.000.000,00) 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.
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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 Τετάρτη 4−3−2015, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Ορ−
γανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι
ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του
ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τε−
λευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρα−
σία (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 ΕΥΡΩ
(€ 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 ΕΥΡΩ (€ 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
4−3−2015 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 4−3−2015
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 5−3−2015, 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
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ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν
Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία
που προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμ−
μετοχής ενός εκάστου στις επιτυχείς 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 5−3−2015,
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) και τον Οργανι−
σμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων
(Settlement) θα γίνει στις 6−3−2015, 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 6−3−2015 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε
εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρα−
σκευή 13−3−2015, 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 απε−
ριόριστα 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.).
Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την
παραπάνω διαδικασία θα ισχύει το ISIN Β των εντόκων
γραμματίων της έκδοσης 6−3−2015 για φυσικά πρόσωπα
(GR0026198086).
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 (GR0002131945) (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 του ISIN B 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 B 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 Ελ−
ληνικού 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 2015, η οποία θα καλυφθεί από τις
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
(6)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον MEHMOOD TARIQ.
Με την αριθμ. 114/2012/3−3−2015 Καταλογιστική Πράξη
του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογί−
ζονται σε βάρος του MEHMOOD TARIQ του RIAZ AHMED,
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ:
1.500,00 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%):
30,00 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):
6,00 ΕΥΡΩ
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο:
1.536,00 ΕΥΡΩ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−
ρίας καπνικών (70 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β),
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του
ίδιου ως άνω νόμου.
Ο Προϊστάμενος Τελωνείου
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ
F
Αριθμ. Β1α/16753
(7)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής
επιχορήγησης του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014
(ΦΕΚ 270 Α΄).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. του Ν. 4316/2014
(ΦΕΚ 270/Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση
περί γεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά−
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας».
6. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
7. Το Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267/Α΄) «Καθορισμός κατωτά−
του ορίου δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσε−
ων από τους διατάκτες».
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9. Το Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διαδικασία ελέγχου,
εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του
Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 155/2013
(ΦΕΚ 245/Α) «Τροποποίηση του αριθμ. 151/1998 πδ/τος
(Α΄116) − Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής
πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».
10. Την αριθμ. 2/37345/0004 κοινή υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 784/Β΄/4−6−2010) «Απογραφή προσωπικού του
δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των OTA α και β βαθμού και
σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».
11. Την αριθμ. Υ59 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικονομικών Δ. Μάρδα»
(ΦΕΚ τ.Β΄20−2−2015).
12. Την αριθμ. 2/22717/0094/9−3−2011 (ΦΕΚ 474/Β΄) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού. Ειδικότερα η δαπάνη για τα αναδρο−
μικά εφημεριών και υπερωριών η οποία βαρύνει το έτος
2015, αναφέρεται στην αριθμ. 351/25/2014 έκθεση του
ΓΛΚ (περ. 13) που συντάχθηκε επί του σχεδίου νόμου
του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας,
βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμά−
των αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», ύψους έως των
24.000.000 ευρώ και συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο
των εγγεγραμμένων πιστώσεων οικονομικού έτους 2015
(Ε.φ. 15−210 και 15−260 ΚΑΕ 0511,0512,0561, 0562, 9511 και
9562), αποφασίζουμε:
Α) Καθορίζουμε ως ΚΑΕ του Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε βά−
ρος των οποίων πραγματοποιείται η εκκαθάριση και
πληρωμή α) των εφημεριών των ιατρών των νοσοκομεί−
ων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ τρέχοντος έτους
και των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014, καθώς και
β) των πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημε−
ρών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης
προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης
φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φο−
ρέων, των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014, τους
παρακάτω:
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 15−210 και 15−260: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
και ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΔΥ αντίστοιχα
ΚΑΕ 2812 «Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες
αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού (ιατροί
ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, πανεπιστημιακοί, επικουρικοί, κλπ)»
και τη μεταφορά σε αυτόν των πιστώσεων του ΚΑΕ
0562 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων των αντίστοιχων Ειδικών φο−
ρέων οικονομικού έτους 2015.
ΚΑΕ 2813 «Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπά−
νες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαι−
ρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής
απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην
ιατρικού, παρελθόντων ετών» και τη μεταφορά σε αυτόν
των πιστώσεων του ΚΑΕ 9511 του Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των
αντίστοιχων Ειδικών φορέων οικονομικού έτους 2015.
ΚΑΕ 2814 «Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες
αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού παρελθό−
ντων ετών» και τη μεταφορά σε αυτόν των πιστώσεων
του ΚΑΕ 9562 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των αντίστοιχων
Ειδικών φορέων οικονομικού έτους 2015.
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Β) Τη δυνατότητα επιχορήγησης των προαναφερομέ−
νων φορέων υγείας (Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΥΠΕ − ΠΕΔΥ)
για την πληρωμή και εκκαθάριση των αναφερομένων
στο στοιχείο Α) του διατακτικού της παρούσας και με
τη διαδικασία των προκαταβολών του άρθρου 114 του
Ν. 4270/2014, κάθε τρίμηνο, σύμφωνα με την απόφαση
κατανομής του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων του άρθρου 12 παρ. 1 α) του Ν. 4316/2014. Τόσο
οι σχετικές πιστώσεις όσο και οι αντίστοιχες δαπάνες
εγγράφονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένους κωδικούς
αριθμούς (ΚΑ) Εσόδων και Εξόδων των προϋπολογισμών
των φορέων υγείας (Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΥΠΕ −ΠΕΔΥ),
οι οποίοι προσδιορίζονται με την παρούσα απόφαση
ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΚΑΕ
0115

Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφη−
μεριών

0117

Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφη−
μεριών παρελθόντων ετών

0118 Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής ερ−
γασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές ώρες παρελθόντων ετών
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΕ
0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία
0263 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές ώρες
0277 Αποζημίωση εφημεριών
Γ) Αρμόδια υπηρεσία για την εκκαθάριση και την κα−
ταβολή των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού των
ανωτέρω ετών και πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαι−
ρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής
απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην
ιατρικού, των ανωτέρω ετών, είναι το οικείο Νοσοκομείο
ή το ΕΚΑΒ ή η οικεία ΥΠΕ, κατά περίπτωση, και έχουν
εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις για την υφιστάμενη
διαδικασία προληπτικού ελέγχου καθώς και η αριθμ.
2/37345/0004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 784/Β΄/
4−6−2010).
Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κοινοποιούν ηλε−
κτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις
συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής των ανωτέρω
πρόσθετων αμοιβών κατά κατηγορία δαπάνης (νυχτερι−
νά, εξαιρέσιμα, υπερωρίες, εφημερίες) που αποστέλλουν
στην ΕΑΠ.
Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις εν
λόγω επιχορηγήσεις καθώς και τις αντίστοιχες πλη−
ρωμές εμφανίζονται διακριτά στο μηνιαίο δελτίο που
συμπληρώνεται και αποστέλλεται από τους αρμόδιους
φορείς σύμφωνα με την αριθμ. 2/22717/0094/9−3−2011
(ΦΕΚ 474 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
όπως εκάστοτε ισχύει.
Δ) Με το πέρας κάθε τριμήνου το ΕΚΑΒ, τα νοσηλευ−
τικά ιδρύματα και οι ΥΠΕ υποχρεούνται να συγκεντρώ−
νουν τα στοιχεία πληρωμών των εφημεριών ιατρικού
προσωπικού και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπι−
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κού, πλην ιατρικού, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω,
αρμοδιότητας τους, και να τα αποστέλλουν στη Δ/νση
Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στη Γε−
νική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία αυτά
λαμβάνονται υπόψη σε τυχόν ανακατανομή των ποσών
μεταξύ των φορέων εντός των διαθεσίμων πιστώσεων.
Τα ανωτέρω στοιχεία, ανά μήνα και ΥΠΕ ή/και φορέα,
θα συγκεντρώνονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονο−
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων σε αναλυτικούς πίνακες (σύμφωνα με
σχετικό υπόδειγμα που θα σταλεί από το ΓΛΚ) και στη
συνέχεια θα αποστέλλονται στη Δ/νση Προϋπολογισμού
Γενικής Κυβέρνησης − ΓΛΚ εντός 20ημέρου από τη λήξη
του τριμήνου.
Ε) Οι ανωτέρω προκαταβολές τακτοποιούνται με την
έκδοση των οικείων συμψηφιστικών χρηματικών ενταλ−
μάτων ή με την επιστροφή των ποσών που έχουν προ−
καταβληθεί στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου
από τον οποίο εκταμιεύτηκαν τα σχετικά ποσά.
ΣΤ) Οι δαπάνες εντός των εγκεκριμένων πιστώσε−
ων των προϋπολογισμών του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετών 2012, 2013 και 2014, για

την πληρωμή αποζημιώσεων α) εφημεριών ιατρών των
νοσοκομείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ,
β) πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών,
νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του
πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέ−
ρω φορέων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προανα−
φερόμενα έτη αντίστοιχα, μέχρι τη δημοσίευση του Νό−
μου 4316/2014, τακτοποιούνται με την προαναφερόμενη
διαδικασία και μέχρι την 30η Απριλίου τρέχοντος έτους.
Ζ) Οι ανωτέρω επιχορηγούμενοι φορείς υποβάλλουν
στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, απολογιστικά μετά το πέρας
του διμήνου αρχής γενομένης από τη λήξη του οικονο−
μικού έτους 2015 απολογισμό της συνολικής οικονομικής
τους δραστηριότητας καθώς και ξεχωριστό απολογισμό
της επιχορήγησης που έλαβαν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015
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