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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   2/29168/0023Α (1)
 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 13 εβδομάδων στις 22/03/2013 μέσω δη−
μοπρασίας 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 (άϋλοι 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 ΕΥΡΩ» (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).
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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 υπ’ αριθμ. 2/60752/0004/9−9−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανι−
σμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντο−
λοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).

13. Την υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «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 υπ’ αριθμ. Υ48/9−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 
Β΄/2012).

20. 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).

21. Το υπ’ αριθμ. 509/15−03−2013 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 19/03/2013 και της διάθεσης τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα−
σία της δημοπρασίας στις 19 Μαρτίου 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 δημοπρασίας, 

είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 22η Μαρτίου 2013 
και ημερομηνία λήξης την 21η Ιουνίου 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 μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Στη Δημοπρασία συμμετέχουν με ανταγωνιστικές 

προσφορές μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς 
(Β.Δ.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει βάσει του Κανονισμού 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, 
την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). 
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 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 
19 Μαρτίου 2013 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των απο−
τελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέρα 
της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 19 Μαρτίου 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 δι−
καίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και μέχρι τη 
12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 21ης Μαρτίου 2013, 
να υποβάλουν προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την από−
κτηση 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 περίπτωση που η 
συνολική ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερ−
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βαίνει το ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε 
κάθε έναν Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την 
αναλογία που προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσο−
στό συμμετοχής ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγω−
νιστικές προσφορές των προηγουμένων της παρούσας, 
τριών δημοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού 
του ποσού θα κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμε−
νους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 21ης Μαρ−
τίου 2013, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 22 Μαρτίου 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 

22ης Μαρτίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και 
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την 
Δευτέρα 1 Απριλίου 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 22 
Μαρτίου 2013 για φυσικά πρόσωπα (GR0026151580).

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της έκδοσης 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 φο−
ρείς ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων 
γραμματίων από το αρχικό ISIN (GR0000106097) (δη−
μοπρασίας) στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), 
κατά την συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης 
εργάσιμης ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερί−
δες των επενδυτών 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 απόφαση μας 2/89260/0023/ 
29−12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β΄/2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 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, 19 Μαρτίου 2013 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 2/29619/0023Α (2)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 

εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 19/03/2013. 

 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 «Διαρ−
ρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαι−
οειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α΄/1992).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/29168/0023Α/19−03−2013 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων 
Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδο−
μάδων στις 22/03/2013 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης 
σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονι−
σμού».

6. Τα αποτελέσματα της από 19/03/2013 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
13 εβδομάδων.

7. Το π.δ. 185/2009 « Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009) και το π.δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός 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. 3745/1957 και ν. 1266/1982, που 
θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 19 Μαρτίου 2013 
για διάρκεια 13 εβδομάδων (ή τριών μηνών) σε 4,05%.
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2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυψε 
κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 19/03/2013.

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 έκδοση 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, 19 Μαρτίου 2013 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 2/29614/0023Α (3)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 13 εβδομάδων στις 22/03/2013 μέσω δη−
μόσιας 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 γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι 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 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 συμπληρωμα−
τικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 
1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν 
σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ» (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 υπ’ αριθμ. 2/60752/0004/9−9−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανι−
σμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντο−
λοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).

13. Την υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «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 Α /2012).

19. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουρ−
γού 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. 509/15−03−2013 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 19/03/2013 και της διάθεσης τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό.

22. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 19ης Μαρτίου 2013, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 22η Μαρτίου 2013 και ημε−
ρομηνία λήξης την 21η Ιουνίου 2013.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσης τους με επιτόκιο σταθερό για όλη την 
διάρκεια τους, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω. Ο τόκος, 
ο οποίος προκαταβάλλεται, υπολογίζεται εσωτερικά με 
βάση έτος 360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών 
(ACT/360).
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Το επιτόκιο των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε 4,05%, 
δηλαδή ίσο με την τιμή που προέκυψε μετά τη δημοπρα−
σία των εντόκων γραμματίων της 19ης Μαρτίου 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, 
GR0026151580). 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 Τρί−
τη 19 Μαρτίου 2013 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 21 
Μαρτίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά τη 
διαδικασία 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 φυσικό πρό−
σωπο τα 1.000 Ευρώ και με ανώτατο ποσό εγγραφής 
και διάθεσης ανά φυσικό πρόσωπο έντοκα γραμμάτια 
ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η κατανομή και οι εγ−
γραφές θα γίνονται από το Σύστημα Αυλών 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.

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 κάτοχοι των εντόκων γραμματίων με ISIN Β μπο−
ρούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους να απευ−
θύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξουσιοδο−
τημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους 
και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β 
στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας (GR0000106097). 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 απόφαση 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, 19 Μαρτίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 24674/0092 (4)
Αύξηση του ποσού που δύναται να παρακρατηθεί από 

τη σύνταξη, με απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., για αχρεωστήτως 
καταβληθείσες συντάξεις, βοηθήματα, επιδόματα.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 20 του 

ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) όπως ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−

πουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» 
(ΦΕΚ Β΄ 2105).

3. Την ανάγκη ευχερέστερης είσπραξης αχρεωστήτως 
καταβαλλομένων ποσών για συντάξεις βοηθήματα και 
επιδόματα που συγκαταβάλλονται με τη σύνταξη.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε το ύψος του ποσού που δύναται να πα−
ρακρατηθεί από τις συντάξεις των επομένων μηνών, 
με απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για 
αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα, 
καθώς και επιδόματα που καταβάλλονται μαζί με τη 
σύνταξη, σε έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ.

Η υπ’ αριθμ. 20661/0092/8−3−2005 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 
387), καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 22 Μαρτίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθ.: Φ.500/108/Ε5/41253 (5)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι. στο «Ν.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του Δήμου Παιονίας, 
Νομού Κιλκίς.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 εδαφ. β, γ, δ του 

ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 
101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. α του 
ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 2817/2000 
(ΦΕΚ Α΄ 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν. 3232/04 
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του π.δ. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

9. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

10. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Τη υπ’ αριθμ. 48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

12. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης ... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

13. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».

14. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22−04−93 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τροποποίηση της 
κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση 
της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τε−
χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγ−
ματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ 
Β΄ 168) κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

16. Τη υπ’ αριθμ. 70/29−10−2012 απόφαση του Δ.Σ. του 
«Ν.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του Δήμου Παιονίας, Νομού Κιλκίς, η 
οποία διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το υπ’ 
αριθμ. 1688/08−11−2012 έγγραφο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του «Ν.Π.Δ.Δ. 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗ−
ΛΕΓΓΥΗΣ» του Δήμου Παιονίας, Νομού Κιλκίς, ύψους 
3.351,42 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2013 και ποσό ύψους 
4.468,56 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

19. Την υπ’ αριθμ. 137/12−02−2013 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης σπου−
δαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων στο «Ν.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του Δήμου 
Παιονίας, Νομού Κιλκίς.

• Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το 
ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο 
αρχίζοντας από 01−04−2013.

• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του «Ν.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του Δήμου Παιονίας, Νο−
μού Κιλκίς.

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.351,42 ΕΥΡΩ για το 2013 η οποία θα 
καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 02.15.6041.001 και 02.15.6054 
σε βάρος του προϋπολογισμού του «Ν.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ, 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 
του Δήμου Παιονίας, Νομού Κιλκίς, ως εξής:

3.351,42 ΕΥΡΩ (2 θέσεις Χ 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ x 
9 μήνες) για το έτος 2013 και 4.468,56 ΕΥΡΩ (2 θέσεις 
x 186,19 ΕΥΡΩ x 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2013 έχει δε−
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
«Ν.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του Δήμου Παιονίας, Νομού Κιλκίς και 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται 
ετήσια δαπάνη ύψους 4.468,56 ΕΥΡΩ, η οποία θα δεσμεύ−
εται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ: Δ1/Α/οικ.5206 (6)
 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/

οικ.3008/18.2.2013 απόφασης «Πρόσκληση για συμμε−
τοχή στην κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 
χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, 
όπως ισχύει» (ΦΕΚ 335/Β΄/18.2.2013).

  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. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
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2. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι−
οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως ισχύει 
μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση 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 «Εφαρμο−
γή 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 
«Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού−Πρό−
γραμμα ΗΛΙΟΣ−Προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/
ΕΚ)−Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσ'ιμων και Βιορευστών 
(Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α΄ 70).

3. 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/ «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανά−
πτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213) και με το π.δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 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).

4. Την υπ’ αριθμ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

5. 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).

6. 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).

7. Τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ.:
α) 514/2004 με τίτλο «Καύσιμα αυτοκινήτων−Πετρέ−

λαιο κίνησης−Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών» (ΦΕΚ 
Β΄1490/2006), καθώς και

β) 460/2009 με τίτλο «Τροποποίηση της απόφασης 
ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της 
απόφασης ΑΧΣ 514/2004 "Καύσιμα αυτοκινήτων−Πετρέ−
λαιο κίνησης−Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών, (ΦΕΚ Β΄ 
1490/9.10.2006)", καθώς και της απόφασης ΑΧΣ 513/2004 
"Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 
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 1149/Β/ 17.8.2005)"» (ΦΕΚ 
Β΄67/2010).

γ) 316/2010 με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νο−
μοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης 
και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», (ΦΕΚ Β΄ 501/2012).

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙ/Α/οικ.2497/8.2.2013 απόφαση «Καθο−
ρισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου 
βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του όρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως 
ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 253/2013).

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙ/Α/οικ.3008/18.2.2013 απόφαση 
«Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2013 
ποσότητας 92.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του 
ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 335/Β΄/18.2.2013).

10. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της 
απόφασης ΔΙ/Α/οικ.3008/18.2.2013 (ΦΕΚ 335/Β΄/18.2.2013).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση και συμπλήρωση

της απόφασης Δ1/Α/οικ.3008/18.2.2013
(ΦΕΚ 335/Β΄/18.2.2013)

Η υπ’ αριθμ. Δ1/Α/οικ.3008/18.2.2013 «Πρόσκληση για 
συμμετοχή στην κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 
χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως 
ισχύει» (ΦΕΚ 335/Β΄/18.2.2013) απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τρο−
ποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

1. Αντικαθίσταται το σημείο 14 του προοιμίου ως εξής:
«14. Τις εκτιμήσεις των κατόχων αδειών διύλισης 

για τη διάθεση πετρελαίου κίνησης για την περίο−
δο 01.01.2013 − 31.12.2013 (σχετ. έγγραφα: Ελληνικά 
Πετρέλαια Α.Ε. 16427/1.11.2012 [αριθμ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ: 
21765/2.11.2012] και Μότορ Οϊλ (Ελλάς)−Διυλιστήρια Κο−
ρίνθου Α.Ε. 546/106Α/14.11.2012 [αριθμ. ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ: 
22589/14.11.2012]).»

2. Προστίθεται νέο σημείο 15 στο προοίμιο ως εξής:
«15. Το υπ’ αριθμ. 30/005/795/20.12.2012 έγγραφο (αριθμ. 

ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ 25433/21.12.2012) έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πετροχημικών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου 
του Κράτους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό−
δων του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο αναφέρε−
ται ότι όσον αφορά τη μέγιστη δυνατή απόκλιση σχετικά 
με την περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων 
ενός μίγματος ντίζελ κίνησης με αυτούσιο βιοντίζελ 
ώστε το μείγμα να θεωρείται εντός προδιαγραφών, η 
εργαστηριακή απόκλιση της μεθόδου για ποσοστό ανά−
μειξης 7% είναι +,− 0,3 (ΕΝ 14078).»

3. Προστίθεται νέο σημείο 16 στο προοίμιο ως εξής:
«16. Την ανάγκη αύξησης του υποχρεωτικού ποσοστού 

ανάμειξης που οφείλουν να διασφαλίζουν οι υπόχρεοι 
ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης 
στο πλαίσιο της επίτευξης του εθνικού στόχου για συμ−
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μετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές του άρ−
θρου 1 παρ.3δ του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85).»

4. Αναριθμείται το σημείο 15 του προοιμίου σε 17.
5. Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 1 ως εξής: 

«Υποβολή αίτησης−Δικαιολογητικά−Ποσοοτό ανάμειξης»
6. Προστίθεται τρίτη παράγραφος στο τέλος του άρ−

θρου 1 ως εξής:
«3. Οι υπόχρεοι της ανάμειξης οφείλουν να διασφα−

λίζουν ότι το αυτούσιο βιοντίζελ αναμειγνύεται σε 
ποσοστό 7% κατ’ όγκο στο πετρέλαιο κίνησης που 
διατίθεται στην ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 15Α 
του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.»

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις−Δημοσίευση

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ1/Α/οικ.3008/ 
18.2.2013 (ΦΕΚ 335/Β΄/18.2.2013) απόφαση του Υφυπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

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, 14 Μαρτίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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