
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Διοι-
κήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, σύ-
σταση Γραφείου Προμηθειών - Δαπανών στις Ει-
δικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και 
τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 της υπ’ 
αριθμ. 18386 οικ. Φ.109.1/9.4.2014 υπουργικής 
απόφασης «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουρ-
γία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστι-
κού Σώματος» (Β΄ 942).

2 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δη-
μοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 4.8.2017 
μέσω δημόσιας εγγραφής.

3 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων δι-
άρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρα-
σίας 2.8.2017.

4 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δη-
μοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 4.8.2017 
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρό-
σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 46714 οικ. Φ.109.1 (1)
Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Δι-

οικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, 

σύσταση Γραφείου Προμηθειών - Δαπανών στις 

Ειδικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος 

και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 της 

υπ’ αριθμ. 18386 οικ. Φ.109.1/9.4.2014 υπουργι-

κής απόφασης «Οργάνωση, διάρθρωση και λει-

τουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυρο-

σβεστικού Σώματος» (Β΄ 942).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 93 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση 

της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ανα-

βάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα-
σίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (Α΄ 73).

β. Της παρ. 8 και των περ. α΄ και γ΄ της παρ. 11 του άρ-
θρου 4 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 66 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ανα-
βάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα-
σίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (Α΄ 73).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98).

γ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού 
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).

δ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

στ. Της υπ’ αριθμ. Υ173/4.11.2016 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).

ζ. Της υπ’ αριθμ. Υ186/10.11.2016 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).

2. Την ανάγκη επανακαθορισμού του σχήματος οργα-
νωτικής διάρθρωσης και του τρόπου λειτουργίας των 
Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και των 
Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος επί τη 
βάσει αλλαγής της δομής αυτών, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4249/2014.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8000/1/2017/88-α /2.8.2017 
εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.

4. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες και λειτουργία των Διοικήσεων 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)

1. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού 
(ΔΙ.Π.Υ.Ν.), είναι ανεξάρτητες υπηρεσίες, υπάγονται στην 
οικεία Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση, έχουν 
στην αρμοδιότητά τους τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 
του νομού και εδρεύουν στην πρωτεύουσά του.

2. Ειδικά στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής 
και στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, ως Διοικητής τοποθετεί-
ται Αρχιπύραρχος.

3. Οι υφιστάμενες δομές Πολιτικής Προστασίας σε το-
πικό επίπεδο υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες 
ΔΙ.Π.Υ.Ν. για προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις.

Άρθρο 2
Διάρθρωση και στελέχωση των Διοικήσεων 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού

1. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού 
(ΔΙ.Π.Υ.Ν.) διαρθρώνονται εσωτερικά ως εξής:

α. Τμήμα Διοικητικό στο οποίο υπάγονται:
(1) Το γραφείο της Γραμματείας.
(2) Το γραφείο του Προσωπικού.
(3) Το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.
β. Τμήμα Πυρασφάλειας στο οποίο υπάγονται:
(1) Το γραφείο Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυ-

ρασφάλειας.
(2) Το γραφείο Ανακριτικού.
(3) Το γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου.
(4) Το γραφείο Επιχειρήσεων.
(5) Το γραφείο Π.Σ.Ε.Α.
γ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης στο οποίο υπάγονται:
(1) Το γραφείο Κίνησης
(2) Το γραφείο Προμηθειών - Δαπανών.
(3) Το γραφείο Υγειονομικού.
(4) Το γραφείο Διαχείρισης Υλικού.
Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Τμημάτων είναι αυ-

τές που προβλέπονται στο άρθρο 21 του π.δ. 210/1992 
(Α΄ 99), όπως ισχύει, πλην του Γραφείου Προμηθειών - 
Δαπανών του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, που 
έχει πλέον τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Τη ρύθμιση θεμάτων προμήθειας ειδών και παρο-
χής υπηρεσιών της ΔΙ.ΠΥ.Ν., σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κάθε φορά διατάξεις.

(β) Την εποπτεία - μέριμνα για τον εφοδιασμό της 
ΔΙ.ΠΥ.Ν. με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και 
υλικά.

(γ) Το χειρισμό θεμάτων χρηματικού και εν γένει δια-
χείρισης δαπανών που αφορούν στη ΔΙ.ΠΥ.Ν. σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

(δ) Τη μέριμνα για την υποβολή τεκμηριωμένων αιτη-
μάτων στην αρμόδια Διεύθυνση για την πραγματοποίη-
ση δαπανών και την ανάληψη - ανάκληση υποχρεώσεων 
σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση του 
κατ’ εντολή του κύριου διατάκτη με επιτροπικό ένταλμα, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Γραφεία προΐσταται 
Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος ως υπεύθυ-
νος, με δυνατότητα να προΐσταται ο ίδιος Αξιωματικός 
παράλληλα σε περισσότερα του ενός. Ο έλεγχος, η καθο-
δήγηση και η εποπτεία αυτών ασκείται από τον Διοικητή 
ΔΙ.ΠΥ.Ν.

Άρθρο 3
Καθήκοντα Διοικητή 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού

1. Ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Νομού, που μπορεί να είναι και Διοικητής της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας της πρωτεύουσας του νομού, έχει όλα 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
για τη θέση του και το βαθμό του από τις ισχύουσες για 
το Πυροσβεστικό Σώμα διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτω-
ση πυρκαγιάς ή θεομηνίας ή άλλου σοβαρού συμβάντος 
ή επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας στο νομό, με εντο-
λή του Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστι-
κής Διοίκησης, μεταβαίνει επιτόπου και αναλαμβάνει 
προσωπικά τη Διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και 
το συντονισμό των πυροσβεστικών και λοιπών τακτικών 
επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δυνάμεων Πολιτι-
κής Προστασίας. Η μη συμμόρφωση των πυροσβεστι-
κών και λοιπών τακτικών επιχειρησιακών και υποστηρι-
κτικών δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας με τα ανωτέρω 
αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με 
τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις.

2. Τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότε-
ρος Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων που υπηρετεί στο 
νομό, που στην περίπτωση αυτή έχει όλα τα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις του Διοικητή.

Άρθρο 4
Σύσταση Γραφείου Προμηθειών - 
Δαπανών στις Ειδικές Υπηρεσίες Π.Σ.

1. Συστήνεται στις Ειδικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, πέραν της υφιστάμενης διάρθρωσής τους, 
Γραφείο Προμηθειών - Δαπανών, που έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

(α) Τη ρύθμιση θεμάτων προμήθειας ειδών και παρο-
χής υπηρεσιών της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύου-
σες κάθε φορά διατάξεις.

(β) Την εποπτεία - μέριμνα για τον εφοδιασμό της 
Υπηρεσίας με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα 
και υλικά.

(γ) Το χειρισμό θεμάτων χρηματικού και εν γένει διαχεί-
ρισης δαπανών που αφορούν στην Υπηρεσία, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

(δ) Τη μέριμνα για την υποβολή τεκμηριωμένων αιτη-
μάτων στην αρμόδια Διεύθυνση για την πραγματοποίη-
ση δαπανών και την ανάληψη - ανάκληση υποχρεώσεων 
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σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση του 
κατ’ εντολή του κύριου διατάκτη με επιτροπικό ένταλμα, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Στο ανωτέρω Γραφείο προΐσταται Αξιωματικός του 
Πυροσβεστικού Σώματος ως υπεύθυνος, με δυνατότητα 
να προΐσταται ο ίδιος Αξιωματικός παράλληλα σε περισ-
σότερα του ενός. Ο έλεγχος, η καθοδήγηση και η επο-
πτεία αυτών ασκείται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Τμήματος Οργάνωσης 
της Διεύθυνσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Επικοινωνίας

Η περ. Γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 
18386 οικ. Φ.109.1 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση, 
διάρθρωση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών 
του Πυροσβεστικού Σώματος» (Β΄ 942) τροποποιείται 
ως ακολούθως:

«Γ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Στο Τμήμα αυτό ανήκει:
α. Η μελέτη για τη λειτουργική αποτελεσματικότητα 

των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών του Σώμα-
τος με γνώμονα την απρόσκοπτη υλοποίηση του Στρατη-
γικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και 
Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.), των Τομεακών Στρατηγικών και 
Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμά-
των Δράσης και η διατύπωση και υποβολή προτάσεων 
για τις τυχόν αναγκαίες μεταβολές. Μετά την έγκριση των 
μεταβολών αυτών από τα αρμόδια όργανα, μεριμνά για 
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και παρακολουθεί 
και υποστηρίζει την υλοποίησή τους.

β. Η μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιακών δομών.

γ. Η μελέτη καθορισμού των μεθόδων και των δι-
αδικασιών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
αποτελεσματική εκτέλεση του πυροσβεστικού έργου, 
καθώς και των τρόπων αύξησης της παραγωγικότητας 
της εργασίας. Καταρτίζει κάθε έτος πρόγραμμα δράσης 
για τους τομείς μελέτης και παραδίδει κάθε τρίμηνο το 
αποτέλεσμα των μελετών και τις προτάσεις βελτίωσης.

δ. Η επεξεργασία και μελέτη για τη χωροταξική κατα-
νομή των επαγγελματικών και εθελοντικών πυροσβεστι-
κών υπηρεσιών, του προσωπικού και των μέσων τους.

ε. Η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα διακίνησης και 
τυποποίησης της αλληλογραφίας, οργάνωσης αρχείων 
και σύνταξης θεματολογίου, απλούστευσης διαδικα-
σιών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 
των Υπηρεσιών του Σώματος, της σχέσης του πολίτη με 
αυτές, καθώς και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

στ. Η μελέτη, η παρακολούθηση και η εφαρμογή συ-
στήματος μέτρησης των βασικών ποιοτικών και ποσο-
τικών στόχων του Π.Σ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση 
των υφιστάμενων οργανωτικών δομών και διαδικασιών.

ζ. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με το σύστημα 
εκτέλεσης υπηρεσίας, το χρόνο εργασίας και αξιολόγη-
σης, μέτρησης και ελέγχου απόδοσης των Υπηρεσιών και 
του προσωπικού του Σώματος καθώς και τα καθήκοντα 
αυτού.

η. Ο καθορισμός του τύπου των στολών των διακριτι-
κών και της εξάρτυσης του πυροσβεστικού προσωπικού, 
των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των πυ-
ροσβεστών εποχικής απασχόλησης.

θ. Η έκδοση σχετικών διαταγών για την εκκαθάριση 
του αρχείου των Υπηρεσιών του Σώματος και η παρακο-
λούθηση της διαδικασίας εκκαθάρισης αυτού.

ι. Τη ρύθμιση θεμάτων προμήθειας ειδών και παροχής 
υπηρεσιών του Επιτελείου / Α.Π.Σ., σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες κάθε φορά διατάξεις.

ια. Την εποπτεία - μέριμνα για τον εφοδιασμό του Α.Π.Σ. 
με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά.

ιβ. Το χειρισμό θεμάτων χρηματικού και εν γένει δια-
χείρισης δαπανών που αφορούν στο Α.Π.Σ., σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ιγ. Τη μέριμνα για την υποβολή τεκμηριωμένων αιτη-
μάτων στην αρμόδια Διεύθυνση για την πραγματοποίη-
ση δαπανών και την ανάληψη - ανάκληση υποχρεώσεων 
σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση του 
κατ’ εντολή του κύριου διατάκτη με επιτροπικό ένταλμα, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.»

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Ι

Αριθμ. 953 (2)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δη-

μοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 4.8.2017 

μέσω δημόσιας εγγραφής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990).

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

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

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων 
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/1994).
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1266/1982 “Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων” (ΦΕΚ 
81 Α΄/1982) και την Πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του 
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α΄/1996).

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

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωμα-
τικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 
1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως 
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 207 
Α΄/2000).

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

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι-
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 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. 2162/29.12.2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες 
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.», όπως 
ισχύει (ΦΕΚ 3690 Β΄/2014).

12. Την αριθμ. 1090/8.7.2014 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογα-
ριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.», όπως ισχύει 
(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 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β΄/2014).

17. Την αριθμ. 1828/28.12.2016 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές 

αγοράς έτους 2017» (ΦΕΚ 4247 Β΄/2016) και την αριθμ. 
581/5.5.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών «Παραίτηση του Β.Δ.Α. ING BANK NV, από 
την ομάδα των Β.Δ.Α. έτους 2017» (ΦΕΚ 1602 Β΄/2017).

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

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

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

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

22. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 
Β΄/2015).

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

24. Το με αριθμ. πρωτ. 1377/28.7.2017 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων 
γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων στις 2.8.2017 και 
της διάθεσής τους σε φυσικά πρόσωπα.

25. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ-
ματίων της 2.8.2017, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί-
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 4.8.2017 και ημερομηνία 
λήξης την 2.2.2018.

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 2,50% , 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 2.8.2017. 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, 
GR0026266768). Η διάθεση θα γίνει με δημόσια εγγρα-
φή μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, των Τραπεζών, των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των χρηματιστών - μελών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπών φορέων, οι οποίοι 
είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διάθεση των εντόκων γραμματίων αρχίζει την Τρίτη 
1.8.2017 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 3.8.2017.

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

• Το Α.Φ.Μ. τους,
• Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
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• 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 επι-

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

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

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

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική τους 
αξία.

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων με 
ISIN 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 (GR0002165315). 
Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

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

Κατά τα λοιπά ισχύει η 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 
τα οικονομικά έτη 2017 και 2018, η οποία θα καλυφθεί 
από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 951 (3)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων δι-

άρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρα-

σίας 2.8.2017.

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 πε-
τρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 
Α΄/1992).

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

6. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/
0004/9.9.2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί-
ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).

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

8. Την αριθμ. 952/3.8.2017 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Εντόκων Γραμματίων 
του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 
4.8.2017 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά 
πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού».

9. Τα αποτελέσματα της από 2.8.2017 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
26 εβδομάδων.

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

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

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

13. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 
Β΄/2015).

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

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/1957 και ν. 1266/1982, 
που θα εκδοθούν από 4.8.2017 για διάρκεια 26 εβδο-
μάδων (ή έξι μηνών) σε 2,50% .

2. Το παραπάνω επιτόκιο προέκυψε από την δημο-
πρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 
διάρκειας 26 εβδομάδων στις 2.8.2017.

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.
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ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2017, η οποία έχει προβλεφθεί και θα 
καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 952 (4)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δη-

μοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 4.8.2017 

μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρό-

σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990).

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

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

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

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων 
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και 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 συμπληρωμα-
τικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 
1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύ-
ουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 207 Α΄/
2000).

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

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι-
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 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. 2162/29.12.2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες 
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.», όπως 
ισχύει (ΦΕΚ 3690 Β΄/2014).

12. Την αριθμ. 1090/8.7.2014 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογα-
ριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.», όπως ισχύει 
(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 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β΄/2014).

17. Την αριθμ. 1828/28.12.2016 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές 
αγοράς έτους 2017» (ΦΕΚ 4247 Β΄/2016) και την αριθμ. 
581/5.5.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών «Παραίτηση του Β.Δ.Α. ING BANK NV, από 
την ομάδα των Β.Δ.Α. έτους 2017» (ΦΕΚ 1602 Β΄/2017).

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

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

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

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

22. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 
Β΄/2015).

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

24. Το με αριθμ. πρωτ. 1377/28.7.2017 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων 
γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων στις 2.8.2017 και 
της διάθεσής τους σε φυσικά πρόσωπα, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα-
σία της δημοπρασίας στις 2.8.2017, μέσω της οποίας θα 
διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορ-
φή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα μετά την 
ημερομηνία διακανονισμού.

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

ας, είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 4.8.2017 και ημερο-
μηνία λήξης την 2.2.2018.

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 εξακόσια είκοσι 
πέντε εκατομμύρια (625.000.000,00) ευρώ.

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

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

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

Οι τίτλοι και η 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 2.8.2017, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι ανταγω-
νιστικές 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 προσφο-
ρές έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα 
υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000) 
ενώ το μέγιστο δεν θα υπερβαίνει το ύψος του δημοπρα-
τούμενου ποσού.

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

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

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

5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να 
υποβάλουν μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές (μία μη 
ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που θα 
διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του Ελληνι-
κού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του δημοπρα-
τούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερόμενους 
γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη ανταγω-
νιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές 
ικανοποιούνται στην τιμή της τελευταίας προσφοράς 
που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off price).

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

Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ στις 
2.8.2017 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 2.8.2017 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 3.8.2017, να υπο-
βάλουν προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση 
στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή 
στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% του δη-
μοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική 
ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το 
ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν 
βασικό διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία που 
προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής 
ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές 
των προηγουμένων της παρούσας, τριών δημοπρασι-
ών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού θα 
κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους βασικούς 
διαπραγματευτές αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 3.8.2017, 
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) και τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement)
θα γίνει στις 4.8.2017, 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 

4.8.2017 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε ερ-
γάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 
11.8.2017, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπεζες, τα Πι-
στωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς οι οποίοι είναι εξου-
σιοδοτημένοι 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 
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παραπάνω διάθεση είναι, οι επενδυτές να είναι φυσικά 
πρόσωπα -  κάτοικοι της Ε.Ε., να διαθέτουν Αριθμό Φο-
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να έχουν μερίδα επεν-
δυτή 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 4.8.2017 για φυσικά πρόσωπα 
(GR0026266768).

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 (GR0002165315) (δημοπρασί-
ας) στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την 
συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης 
ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επεν-
δυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του ISIN 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 Ελληνικού Δημο-
σίου» (ΦΕΚ 615 Β΄/2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
τα οικονομικά έτη 2017 και 2018, η οποία θα καλυφθεί 
από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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