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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/110764/0023Α (1)
  Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 26 εβδομάδων στις 13/12/2013 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 διατάξε−
ων» (ΦΕΚ 81/Α΄/1982) και την πράξη με αριθμό 76 του 
Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για 
την αύξηση του ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμ−
ματίων 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 
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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/Α΄/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 τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81/Α΄/1982).

11. Την 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 & Οικονο−
μικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος εντόκων 
γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (ΦΕΚ 615/
Β΄/2001).

14. Την αρ. 2/91001/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241/Β΄/2010).

15. Την αρ. 2/92959/0023/Α/28−12−2012 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2013» (ΦΕΚ 3562/Β΄/2012), όπως ισχύει.

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 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 δι−
αφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).

21. Το με αρ. πρωτ. 1605/6−12−2013 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντό−
κων γραμματίων στις 10/12/2013 και της διάθεσής τους 
σε φυσικά πρόσωπα.

22. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 10/12/2013, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 13/12/2013 και ημερομηνία 
λήξης την 13/06/2014.

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).

Το επιτόκιο των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε 4,15%, 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 10/12/2013.

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 εκδοθούν ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί (ISIN Β, 
GR0026168758). 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 9/12/2013 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 11/12/2013.

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 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.

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 
τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το 
ISIN Β στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας (GR0002114776). 
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%.
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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 προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του 
δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 2/110062/0023Α (2)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 26 εβδομάδων στις 13/12/2013 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 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 Δίκαιου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α΄/2011 ).

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. 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 Οι−
κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» 
(ΦΕΚ 615/Β΄/2001).

14. Την αρ. 2/91001/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241/Β΄/2010).

15. Την αρ. 2/92959/0023Α/28−12−2012 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2013» (ΦΕΚ 3562/Β΄/2012), όπως ισχύει.

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 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 δι−
αφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).

21. Το με αρ. πρωτ. 1605/6−12−2013 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντό−
κων γραμματίων στις 10/12/2013 και της διάθεσής τους 
σε φυσικά πρόσωπα, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα−
σία της δημοπρασίας στις 10/12/2013, 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, σι οποίοι θα διατεθούν μέσω δημοπρασίας, 

είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 13/12/2013 και ημε−
ρομηνία λήξης την 13/06/2014.

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

3. Το ποσό της έκδοσης καθορίζεται σε ένα δισεκατομ−
μύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.250.000.000,00) 
ευρώ.
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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 10/12/2013, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Οργανι−
σμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι αντα−
γωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους 
του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας 
προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut 
off price).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές 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 
10/12/2013 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέ−
ρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 10/12/2013 
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 12/12/2013, να υπο−
βάλουν προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση 
στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή 
στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% του δη−
μοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική 
ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το 
ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν 
Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία 
που προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό 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 12/12/2013, 
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 13/12/2013, ημερομηνία έκδο−
σης 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 

13/12/2013 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε ερ−
γάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 
20/12/2013, 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 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.).

Τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την παρα−
πάνω διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα και θα ισχύει το 
ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 13/12/2013 
για φυσικά πρόσωπα (GR0026168758).

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 (GR0002114776) (δημοπρασίας) 
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στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την 
συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης 
ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επεν−
δυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

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

Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η 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 προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του 
δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. 2/110795/0023Α (3)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκει−

ας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 
10/12/2013.

  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 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
128/Α΄/1992).

5. Την αριθμ. 2/110062/0023Α/10−12−2013 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την «έκδοση 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
26 εβδομάδων στις 13/12/2013 μέσω Δημοπρασίας και 
διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία 
διακανονισμού».

6. Τα αποτελέσματα της από 10/12/2013 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
26 εβδομάδων.

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 δι−
αφάνειας με την υποχρεωτική» ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο δταδίκτυο «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 10/12/2013 για διάρ−
κεια 26 εβδομάδων (ή έξι μηνών) σε 4,15%.

2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυψε 
από την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 10/12/2013.

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 τα 
οικονομικά έτη 2013 και 2014, η οποία έχει προβλεφθεί 
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του 
Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/
ΤΔΜΝ/244893/34889/28914/14598 (4)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέ−

ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, και 
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, για δημοσιογράφους που υπηρετούν στο 
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΟΑ .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/

27−10−2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012−2015».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
Α΄/11−4−2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) Του άρθρου 67 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός 
της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, 
αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α΄/11−4−1991).

δ) Του Π.Δ/τος 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α΄/13−6−2003) «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».
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ε) Του Π.Δ/τος 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−6−2013) «Τρο−
ποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α/141) − Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

στ) Του Π.Δ/τος 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−6−2013) «Δι−
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 2/17805/0022/13−3−2013 κοινή υπουργική 
Απόφαση «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων 
που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 
της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 1α του άρθρου 31 
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄/226), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 662/
Β΄/21−3−2013).

3. Την αριθμ. οικ.2/78861/0022/12−8−2013 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση Υπουργικής Από−
φασης» (ΑΔΑ ΒΛΩ5Η − Γ43).

4. Τις αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/230489/28426/
27143/14878/28−11−2013 και YΠΠOA/ΓΔOY/ΔYO/ΤΑΤΠ/
233409/28853/27551/15030/28−11−2013 αναλύσεις δαπάνης 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΠΟΑ, 
σύμφωνα με τις οποίες από την παρούσα απόφαση 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 894,00 €.

5. Τις αριθμ. 176895/21161/20238/11191/1−10−2013 (ΑΔΑ 
ΒΛΛΗΓ − 1ΤΗ) και 111165/13834/13279/7553/1−7−2013 (ΑΔΑ 
ΒΛ4ΞΓ − ΑΕ8) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΠΟΑ, με 
διαθέσιμα υπόλοιπα των οποίων θα καλυφθεί η εν λόγω 
δαπάνη από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογι−
σμού του ΥΠΠΟΑ (ΚΑΕ 0511 και 0512 αντίστοιχα), όπως 
αναφέρεται στις ανωτέρω αναλύσεις δαπάνης.

6. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή και 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασία 
των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση κρίνεται 
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου 
Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΟΑ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία μέ−
χρι είκοσι (20) ώρες, πέραν της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας, και εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι δεκαέξι (16) ώρες, καθ’ υπέρ−
βαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, σε 
καθέναν από τους δύο (2) δημοσιογράφους, οι οποίοι 
υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά 
πλήρες ωράριο εργασίας, στο Γραφείο Τύπου και Δη−
μοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΟΑ.

2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω εργασίας καθίστανται ο Διευθυντής του 
Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο 
Προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέ−
σεων, αντίστοιχα.

3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από την δημοσίευσή της 
και μέχρι 31−12−2013.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.: 96478 και 68370).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/
ΤΔΜΝ/243929/ 34757/28798/14546 (5)
Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−

μες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας, για υπαλλήλους διαφόρων κλά−
δων και ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλαξης 
στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛHTIΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/

27−10−2011), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/
11−4−2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) Του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πο−
λιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003).

δ) Του Π.Δ/τος 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25−6−2013) «Τρο−
ποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) − Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

ε) Του Π.Δ/τος 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25−6−2013) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/2927/22−2−2013 (ΦΕΚ 493/Β/4−
3−2013) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού της αρμοδιότητας καθορισμού 
του ωραρίου εργασίας υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και 
ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του 
ΥΠΑΙΘΠΑ, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλαξης του κτη−
ρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΓΓΠ του ΥΠΑΙΘΠΑ».

3. Την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/46793/8499/
7230/3772/2−4−2013 υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
ωραρίου εργασίας υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και 
ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του 
ΥΠΑΙΘΠΑ, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλαξης του κτη−
ρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΓΓΠ του ΥΠΑΙΘΠΑ»
(ΦΕΚ 843/Β/9−4−2013).

4. Την αριθμ. 2/16606/022/24−4−2009 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά 
στην υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και OTA.

5. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/
ΔΟΥ/ΤΑΤΠ/223758/27538/26297/14613/2−12−2013 ανάλυση 
δαπάνης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του 
ΥΠ.ΠΟ.Α., η δαπάνη που προκαλείται από την αποζημίωση 
των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση ανέρχεται 
στις 25.000,00 ευρώ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΚΑΕ 0512).

6. Την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/127853/19799/268/
23−7−2013 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη−
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τισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με 
εντολή Υπουργού” στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμέ−
νους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1781/Β/23−7−2013).

7. Το γεγονός ότι η απασχόληση των αναφερομένων 
στην παρούσα απόφαση υπαλλήλων κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες κρίνεται απαραίτητη, προκει−
μένου να διασφαλιστεί η φύλαξη και προστασία του 
κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. και του 
προσωπικού που εργάζεται σε αυτό, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες, μέχρι δεκαέξι (16) ώρες κατά μήνα, καθ’ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 
για καθέναν από τους είκοσι τρεις (23) μονίμους και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου υπαλλήλους, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι 
ασκούν καθήκοντα φύλαξης στο κτήριο της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω εργασίας καθίσταται η Προϊσταμένη του 
Τμήματος Διοίκησης Μονίμου Προσωπικού της Διεύθυν−
σης Διοικητικού του ΥΠ.ΠΟ.Α.

3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από 1−1−2014 μέχρι 
31−12−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2013

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ
F

Αριθμ. 4726/156133 (6)
Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 

στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, 
στα πλαίσια εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1535/2007, 
έτους 2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−

μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄34) όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παρ. 1 του Ν. 1440/1984 
(ΦΕΚ Α΄70), το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), 
το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 και το άρθρο 19 του 
Ν. 2367/1995, όπως ισχύει σήμερα. 

2. Το άρθρο 22 του Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979) 
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την 
εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και 
οργανωτικών θεμάτων».

3.α Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

β Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
όπως ισχύει (ΦΕΚ 141/Α΄/12).

4. Το Ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992) 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

5. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Ορ−
γανισμού Πληρωμής από 1−9−2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002). 

7. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ»
(ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1535/2007 της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συν−
θήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) 
στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

9. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών γεωργικών 
προϊόντων, σε περιόδους ειδικών δυσχερειών.

10. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να 
χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) 
στον τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, μπορεί 
να ανέλθει μέχρι του ύψους των 75.382.500 Ευρώ για 
την περίοδο τριών ετών σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθμ. 1535/2007.

11. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού ύψους μέχρι 500.000 Ευρώ, για το έτος 2013, η 
οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον 
προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, στον 
ΕΛΕΓΕΠ (ΣΑΕ 082, έργο 2012 ΣΕ08200000).

12. Την αριθμ. 54883/ΔΕ – 6599/17.12.2012 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΑΥΜΔ) για την εγγραφή 
του έργου με αριθμό 2012ΣΕ08200000 και τίτλο «Χορή−
γηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στο τομέα παρα−
γωγής γεωργικών προϊόντων καν 1535 /2007» στο Εθνικό 
σκέλος του ΠΔΕ 2012, ΣΑΕ 082.

13. Την αριθμ. Υ48/9.7.12 απόφαση «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα» ΦΕΚ 2105/Β/2.12.2012.

14. Την αριθμ. πρωτ. 4936/130806 /27.12.13 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 3453/27.12.13) με θέμα «Χορήγηση 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στο τομέα 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια εφαρ−
μογής του Καν(ΕΕ) αριθμ. 1535/2007, αποφασίζουμε: 

1. Η συνολική δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την 
εφαρμογή του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1535/2007, έτους 2013 (Χο−
ρήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον 
τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων), βαρύνει 
τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊό−
ντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί με μετα−
φορά του αντίστοιχου ποσού για το έτος 2013 από το 
Εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού του Προγράμματος 
δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 082 του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Για το έτος 2013 το ύψος της χρηματοδότησης 
ανέρχεται μέχρι του ποσού των 500.000 Ευρώ,

3. Οργανισμός πληρωμής των ενισχύσεων είναι ο ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην 
αριθμ. 37501/2009 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με θέμα «Μεταφοράς της Δημόσιας Δα−
πάνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ» (ΦΕΚ 485/Β΄/2009).
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4. Για το έτος 2013 (δεύτερο έτος της τριετίας) οι πλη−
ρωμές των δικαιούχων μπορούν να πραγματοποιηθούν 
και εντός του οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/83467 (7)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ10/58888/17.9.2013 

(ΦΕΚ 2368/23.9.2013, τ.Β΄) αποφάσεως του Προέδρου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των 
Κλιμακίων προληπτικού ελέγχου δαπανών του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2013 − 2014».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 3, 8 παρ. 3 

και 32 παρ. 1 και 5 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ 52, τ.Α΄).

2. Τη ΦΓ8/22043/4.4.2012 (ΦΕΚ 1213/11.4.2012, τ.Β΄) από−
φαση περί συστάσεως Κλιμακίων προληπτικού ελέγχου 
δαπανών.

3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη ΦΓ10/58888/

17.9.2013 (ΦΕΚ 2368/23.9.2013, τ.Β΄) απόφασή μας «Περί 
συγκροτήσεως των Κλιμακίων προληπτικού ελέγχου 
δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό 
έτος 2013 − 2014» ως εξής:

α) Τοποθετούμε την Εισηγήτρια του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου Δήμητρα Μιμηκοπούλου στο Κλιμάκιο προλη−
πτικού ελέγχου δαπανών στο IV Τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.

β) Στο Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο Ι 
Τμήμα θα μετέχουν ως αναπληρωτές της Προέδρου 
αυτού Κωνσταντίνας Ζώη, Συμβούλου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, οι Σύμβουλοι Δημήτριος Τσακανίκας και Ευ−
φροσύνη Παπαθεοδώρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ  
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