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ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

Σο Παρατηρητήριο Δημοςίου Χρέουσ αποτελεύ μια πρωτόλεια προςπϊθεια 

τησ ιςτοςελύδασ μασ για την ενημϋρωςη των πολιτών ςχετικϊ με το ύψοσ του 

δημοςύου χρϋουσ και το χρονοδιϊγραμμα αποπληρωμόσ του, μέςα από τα επίςημα 

κείμενα. Για το ςκοπό αυτό ςυγκεντρώθηκε ϋνα πλόθοσ αποφϊςεων με τισ οπούεσ 

αναλόφθηκαν από το Ελληνικό Δημόςιο δανειακϋσ υποχρεώςεισ. Η καταγραφή δεν 

είναι πλήρησ ούτε απόλυτα ακριβήσ, καθώσ ο όγκοσ των πληροφοριών εύναι 

ιδιαύτερα μεγϊλοσ. Δεδομϋνου ότι τα ποςϊ που ϊντληςε μϋςω δανειςμού το Δημόςιο 

δεν προκύπτουν πϊντοτε ευθϋωσ από τα επύςημα νομικϊ κεύμενα, χρηςιμοποιόθηκαν 

ςυμπληρωματικϊ οι πληροφορύεσ που παρϋχει το Τπουργεύο Οικονομικών μϋςω των 

τριμηνιαύων Δελτύων Δημοςύου Φρϋουσ που εκδύδει. 

Ελπύζουμε όμωσ, ότι με τη ςυνδρομό των αρμοδύων υπηρεςιών και την 

βοόθεια όςων ενδιαφϋρονται για τη διαφϊνεια ςτα δημόςια οικονομικϊ, η 

προςπϊθεια θα ολοκληρωθεύ το προςεχϋσ διϊςτημα.  

Η παρούςα καταγραφό φιλοδοξεύ να αποτελϋςει χρόςιμο εργαλεύο για όςουσ 

επιθυμούν να προβούν ςε λογιςτικό και νομικό ϋλεγχο για των ανεξόφλητων 

υποχρεώςεων του κρϊτουσ. Επύςησ, ελπύζουμε να ςυμβϊλει ςτη νομοτεχνικό 

προετοιμαςύα οιαςδόποτε πρόταςησ για την αναβολό, αναςτολό, μετατροπό ό παύςη 

αποπληρωμόσ του δημοςύου χρϋουσ. 

Μερικϋσ ακόμη διευκρινύςεισ: 

1) Η πρώτη αυτό ϋκδοςη περιλαμβϊνει μόνο χρϋη τησ Κεντρικόσ Διούκηςησ. 

Δεν περιλαμβϊνει χρϋη των Ο.Σ.Α. ό ϊλλων δημοςύων νομικών προςώπων, ούτε 

επύςησ, τισ εγγυόςεισ που ϋχει χορηγόςει το Ελληνικό Δημόςιο για ςύναψη δανεύων 

από ϊλλουσ οργανιςμούσ ό για την ρευςτότητα του τραπεζικού ςυςτόματοσ. 

2) την παρούςα ςυλλογό υπϊρχουν και τα πληροφοριακϊ φυλλϊδια 

εκδόςεων των δομημϋνων ομολόγων, τα οπούα τϋθηκαν ςε διαπραγμϊτευςη ςτο 

Φρηματιςτόριο του Λουξεμβούργου. Ελπύζουμε κϊποια ςτιγμό να ϋχουμε ςτα χϋρια μασ 

και τισ περύφημεσ ςυμβϊςεισ ανταλλαγόσ νομιςμϊτων που ςυνόψε η Κυβϋρνηςη 

ημύτη μϋςω τησ Goldman Sachs το 2001. 

3) ε μεταγενϋςτερη ϋκδοςη του Παρατηρητηρύου θα αςχοληθούμε με το 

ακόμη ςημαντικότερο ζότημα του νομικού καθεςτώτοσ που διϋπει τον κρατικό 

δανειςμό και τη διαχεύριςη του δημοςύου χρϋουσ. 

                                                                                      Αθόνα, Ιούνιοσ 2011 

                                                                                   Αριςτοτϋλησ Κατρϊνησ  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΠΙΝΑΚΑ Ι. –ΔΑΝΕΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ (Σαξινόμηςη κατϊ το 

χρόνο διενϋργειασ-δημοςύευςησ ςτην Εφημερύδα τησ Κυβϋρνηςησ) 

2. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. –ΔΑΝΕΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗΗ (Σαξινόμηςη κατϊ 

το χρόνο λόξησ) 

3. ΕΓΓΡΑΥΑ ΣΕΚΜΗΡΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΦΡΕΟ 

 



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

1 N. 2275/1994 A 238 1994 6.153.160.000,00              ΔΙΑΦΟΡΕ ΗΜ/ΝΙΕ (1)

2 Euro Medium Term Note Programme MAY 1999 XS0097596463 70.000.000,00                    21/5/2012 (1)

3 Euro Medium Term Note Programme MAY 1999 XS0097598329 110.000.000,00                 3/6/2019 (1)

4 PRICING SUPPLEMENT 7/7/1997 MAY 1999 XS0079012166 436.490.615,45                 8/8/2017 (2)

5 2/75397/0023/20-10-1999 1999 GR0133001140 7.992.000.000,00              22/10/2019 (1)

6 OFFERING CIRCULAR 13-4-2000 O.C. APR 2000 XS0110307930 200.000.000,00                 14/4/2028

7 2/214/0023Α/3-1-2002 Β 6 2002 16.037.000,00                    11/1/2012

GR0133002155 253.862.000,00                 22/10/2022

GR0124018525 300.000.000,00                 18/5/2012

9 2/33313/0023Α/14-6-2002 Β 796 2002 413.711.000,00                 20/6/2012

10 2/1019/0023A/10-1-2002 2002 GR0124018525 5.000.000.000,00              18/5/2012 (1)

11 2/22303/0023A/17-4-2002 2002 GR0133002155 3.500.000.000,00              22/10/2022 (1)

12 2/19984/0023/8-4-2003 B 437 2003 GR0133002155 1.680.000.000,00              22/10/2022

GR0133002155 300.000.000,00                 22/10/2022

GR0124021552 400.000.000,00                 20/5/2013

14 2/18878/0023A/1-7-2003 B 915 2003 410.329.000,00                 3/7/2013

15 2/36696/0023A/1-7-2003 B 915 2003 GR0124021552 1.440.000.000,00              20/5/2013

16 2/56444/0023A/14-10-2003 B 1550 2003 GR0133002155 1.200.000.000,00              22/10/2022

17 2/64105/0023A/18-11-2003 B 1724 2003 GR0124021552 1.540.000.000,00              20/5/2013

18 OFFERING CIRCULAR 4-4-2003 O.C. APR 2003 XS0165956672 400.000.000,00                 8/4/2016

19 2/1311/0023A/13-1-2003 2003 GR0124021552 5.000.000.000,00              20/5/2013

20 2/16773/0023A/20-3-2003 2003 GR0338001531 [1.250.000.000,00] 25/7/2025 (3)

21 2/18372/0023A/8-4-2004 B 572 2004 GR0124024580 2.100.000.000,00              20/5/2014

22 2/30311/0023/7-6-2004 Β 892 2004 GR0133001140 200.000.000,00                 22/10/2019

23 2/34644/0023Α/28-6-2004 Β 987 2004 423.967.000,00                 1/7/2014

24 2/33805/0023/23-6-2004 B 995 2004 GR0124021552 144.224.000,00                 20/5/2013

25 2/37948/0023A/13-7-2004 B 1078 2004 GR0124024580 1.200.000.000,00              20/5/2014

26 2/66476/0023/29-11-2004 B 1804 2004 GR0124024580 216.520.000,00                 20/5/2014

27 2/72394/0023/27-12-2004 Β 1960 2004 GR0326038214 383.740.000,00                 27/12/2016

28 OFFERING CIRCULAR 29-4-2004 O.C. APR 2004 XS0191352847 1.000.000.000,00              17/7/2034

29 OFFERING CIRCULAR 7-5-2004 O.C. MAY 2004 XS0192416617 1.000.000.000,00              10/5/2034

30 2/17201/0023A/2-4-2004 2004 GR0338001531 [400.000.000,00] 25/7/2025 (3)

31 2/361/0023A/8-1-2004 2004 GR0124024580 5.000.000.000,00              20/5/2014

32 2/5333/0023A/30-1-2004 2004 GR0338001531 [1.750.000.000,00] 25/7/2025 (3)

33 2/8578/0023A/16-2-2005 B 243 2005 GR0124026601 5.000.000.000,00              20/7/2015

2/30850/0023/5-6-2003 B 752

ΠΙΝΑΚΑ Ι

ΦΕΚ-ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΤ

ΔΑΝΕΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ (Σαξινόμηςη κατά το χρόνο διενζργειασ-δημοςίευςησ ςτην ΕτΚ)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ: 348.866.161.552,71 €

2/31248/0023A/5-6-2002 B 741 20028

200313



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

34 2/11536/0023A/2-3-2005 B 313 2005 GR0138001673 5.000.000.000,00              20/9/2037

35 2/16653/0023A/31-3-2005 B 442 2005 GR0528002315 3.500.000.000,00              4/4/2017

36 2/30721/0023A/7-6-2005 B 793 2005 GR0124026601 1.800.000.000,00              20/7/2015

37 2/32020/0023A/16-6-2005 B 885 2005 GR0338001531 [1.800.000.000,00] 25/7/2025

38 2/49111/0023Α/19-9-2005 B 1333 2005 GR0124026601 1.680.000.000,00              20/7/2015

39 2/60301/0023Α/9-5-2005 Β 1605 2005 GR0124027617 424.967.000,00                 10/11/2015

40 OFFERING CIRCULAR 12-7-2005 O.C. JUL 2005 XS0224227313 250.000.000,00                 13/7/2020

41 OFFERING CIRCULAR 4-7-2005 O.C. JUL 2005 XS0223064139 400.000.000,00                 6/7/2025

42 OFFERING CIRCULAR 5-7-2005 O.C. JUL 2005 XS0223870907 250.000.000,00                 7/6/2024

43 2/1430/0023Α/12-1-2006 B 77 2006 GR0124028623 5.000.000.000,00              20/7/2016

44 2/6004/0023Α/13-2-2006 B 222 2006 GR0138001673 4.000.000.000,00              20/9/2037

45 2/18746/0023A/7-4-2006 B 506 2006 GR0338001531 [2.000.000.000,00] 25/7/2025 (3)

46 2/25575/0023Α/9-5-2006 B 660 2006 GR0124028623 1.560.000.000,00              20/7/2016

47 2/27162/0023Α/17-6-2006 B 695 2006 GR0114019442 5.000.000.000,00              20/8/2011

48 2/14538/0023Α/7-6-2006 B 932 2006 GR0114019442 421.758.000,00                 20/8/2011

49 2/75585/0023Α/18-8-2006 B 1337 2006 GR0114019442 1.400.000.000,00              20/8/2011

50 2/54530/0023Α/29-9-2006 B 1540 2006 GR0124028623 1.400.000.000,00              20/7/2016

51 OFFERING CIRCULAR 18-4-2006 O.C. APR 2006 XS0251384904 250.000.000,00                 19/4/2021

52 OFFERING CIRCULAR 4-7-2006 O.C. JUL 2006 XS0260024277 2.100.000.000,00              5/7/2018

53 OFFERING CIRCULAR 7-7-2006 O.C. JUL 2006 XS0260349492 130.000.000,00                 10/6/2026

54 OFFERING CIRCULAR 8-6-2006 O.C. JUN 2006 XS0256563429 150.000.000,00                 9/6/2021

55 OFFERING CIRCULAR 30-5-2006 O.C. MAY 2006 XS0255739350 100.000.000,00                 31/5/2021

56 2/1591/0023Α/12-1-2007 B 93 2007 GR0124029639 5.000.000.000,00              20/7/2017

57 2/6620/0023A/31-1-2007 B 181 2007 GR0138002689 4.000.000.000,00              20/9/2040

58 2/13482/0023Α/27-2-2007 B 357 2007 GR0114020457 2.380.000.000,00              20/8/2012

59 2/22468/0023Α/12-4-2007 B 625 2007 GR0338002547 [3.500.000.000] 25/7/2030 (3)

60 2/23804/0023Α/17-4-2007 B 658 2007 GR0124029639 2.100.000.000,00              20/7/2017

61 2/32913/0023A/24-5-2007 B 937 2007 GR0133003161 5.000.000.000,00              20/3/2024

62 2/34182/0023A/29-5-2007 B 946 2007 GR0114020457 1.984.000.000,00              20/8/2012

63 2/44950/0023A/10-7-2007 B 1391 2007 GR0124029639 2.240.000.000,00              20/7/2017

64 2/23427/0023A/29-8-2007 B 1753 2007 GR0133003161 465.724.000,00                 20/3/2024

65 2/52278/0023A/21-8-2007 B 1769 2007 GR0133003161 1.497.000.000,00              20/3/2024

66 2/57000/0023A/18-9-2007 B 1922 2007 GR0114020457 1.800.000.000,00              20/8/2012

67 2/62409/0023Α/16-10-2007 B 2162 2007 GR0124029639 2.100.000.000,00              20/7/2017

68 FEB 2007 XS0286916027 280.000.000,00                 22/2/2019

69 OFFERING CIRCULAR 29-3-2007 O.C. MAR 2007 XS0292467775 [1.000.000.000,00] 25/7/2057 (3)

70 2/339/0023A/14-1-2008 B 84 2008 GR0138002689 4.000.000.000,00              20/9/2040

71 2/4897/0023A/28-1-2008 B 129 2008 GR0338002547 [4.000.000.000] 25/7/2030 (3)



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

72 2/80346/0023A/11-12-2007 B 169 2008 GR0114020457 1.680.000.000,00              20/8/2012

73 2/12369/0023A/15-2-2008 B 320 2008 GR0133003161 3.500.000.000,00              20/3/2024

74 2/20947/0023A/18-3-2008 B 620 2008 GR0114021463 1.810.000.000,00              20/8/2013

75 2/34481/0023A/9-5-2008 B 964 2008 GR0124030645 4.000.000.000,00              20/7/2018

76 2/44012/0023Α/10-6-2008 B 1157 2008 GR0114021463 2.240.000.000,00              20/8/2013

77 2/62737/0023Α/26-7-2008 B 1822 2008 GR0124030645 1.920.000.000,00              20/7/2018

78 2/67714/0023Α/23-9-2008 B 2165 2008 GR0114021463 1.960.000.000,00              20/8/2013

79 2/78675/0023Α/31-10-2008 B 2342 2008 GR0124021552 553.497.000,00                 20/5/2013

80 2/74955/0023Α/21-10-2008 B 2352 2008 GR0124030645 2.047.000.000,00              20/7/2018

81 2/93892/0023A/17-12-2008 B 2635 2008 GR0110020220 1.172.000.000,00              19/12/2011

82 OFFERING CIRCULAR 9-4-2008  O.C. APR 2008 XS0357333029 3.500.000.000,00              11/4/2016

83 OFFERING CIRCULAR 8-8-2008 O.C. AUG 2008 XS0357333029 1.000.000.000,00              11/4/2016

84 OFFERING CIRCULAR 17-7-2008 O.C. JUL 2008 XS0357333029 500.000.000,00                 11/4/2016

85 OFFERING CIRCULAR 9-7-2008 O.C. JUL 2008 XS0357333029 550.000.000,00                 11/4/2016

86 OFFERING CIRCULAR 24-6-2008 O.C. JUN 2008 XS0372384064 1.500.000.000,00              25/6/2013

87 OFFERING CIRCULAR 28-3-2008 O.C. MAR 2008 XS0292467775 [600.000.000,00] 25/7/2057 (3)

GR0124027617 50.000.000,00 -                   10/11/2015 (4)

GR0124030645 235.000.000,00 -                20/7/2018 (4)

GR0124028623 210.000.000,00 -                20/7/2016 (4)

GR0114021463 160.000.000,00 -                20/8/2013 (4)

GR0138002689 80.000.000,00 -                   20/9/2040 (4)

89 2/96524/0023A/30-12-2008 B 2 2009 GR0528002315 985.000.000,00                 4/4/2017

90 2/5004/0023A/26-1-2009 B 147 2009 GR0114022479 5.500.000.000,00              20/8/2014

91 2/11184/0023A/13-2-2009 B 353 2009 GR0110021236 7.000.000.000,00              20/3/2012

92 2/9549/0023A/9-2-2009 B 353 2009 GR0512001356 2.820.000.000,00              20/2/2013

93 2/17518/0023A/6-3-2009 B 550 2009 GR0124031650 7.500.000.000,00              19/7/2019

94 2/19219/0023A/31-3-2009 B 668 2009 GR0512001356 3.000.000.000,00              20/2/2013

95 2/26900/0023A/10-4-2009 B 740 2009 GR0114022479 7.000.000.000,00              20/8/2014

96 2/35006/0023A/14-5-2009 B 1034 2009 GR0514017145 3.690.285.000,00              21/5/2014

97 2/30352/0023A/28-9-2009 Β 1035 2009 GR0110021236 7.500.000.000,00              20/3/2012

98 2/40640/0023A/5-6-2009 B 1349 2009 GR0124031650 8.000.000.000,00              19/7/2019

99 2/52794/0023A/16-7-2009 B 1595 2009 GR0514018150 78.300.000,00                    23/7/2014

100 2/58044/0023A/5-8-2009 B 1828 2009 GR0514019166 1.500.000.000,00              10/8/2014

101 2/18404/0023/17-9-2009 B 2068 2009 GR0124026601 523.536.000,00                 20/7/2015

102 2/79944/0023A/9-11-2009 B 2406 2009 GR0133004177 7.000.000.000,00              20/3/2026

103 2/94375/0023Α/29-12-2009 Β 2636 2009 2.020.000.000,00              4/2/2015

104 OFFERING CIRCULAR 23-3-2009 O.C. MAR 2009 XS0147393861 450.000.000,00                 15/5/2012

105 2/6276/0023A/29-1-2010 B 107 2010 GR0114023485 8.000.000.000,00              20/8/2015

200988 2/96255/0023A/30-10-2008 B 2



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

106 2/14140/0023A/9-3-2010 B 296 2010 GR0124032666 5.000.000.000,00              19/6/2020

107 2/19699/0023A/31-3-2010 B 467 2010 GR0133002155 390.000.000,00                 22/10/2022

108 2/19700/0023A/30-3-2010 B 467 2010 GR0118012609 5.000.000.000,00              20/4/2017

GR0114019442 135.000.000,00 -                20/8/2011 (4)

GR0114020457 125.000.000,00 -                20/8/2012 (4)

GR0124018525 60.000.000,00 -                   18/5/2012 (4)

GR0110021236 65.000.000,00 -                   20/3/2012 (4)

GR0326041242 97.732.133,11                    21/12/2011

GR0326043263 166.427.654,09                 22/12/2013

GR0326042257 175.347.298,61                 22/12/2012

28.571.428,57                    13/9/2011

28.571.428,57                    13/9/2012

28.571.428,57                    13/9/2013

28.571.428,57                    13/9/2014

28.571.428,57                    13/9/2015

28.571.428,57                    13/9/2016

112 2/91302/0023A/27-12-2010 B 2231 2010 GR0106002786 714.741.533,04                 30/12/2011

50.000.000,00                    17/9/2013

50.000.000,00                    17/9/2014

50.000.000,00                    17/9/2015

50.000.000,00                    17/9/2016

50.000.000,00                    17/9/2017

50.000.000,00                    17/9/2018

50.000.000,00                    17/9/2019

GR0326041242 16.068.833,63                    21/12/2011

GR0326043263 75.149.744,25                    22/12/2013

GR0326042257 94.318.659,61                    22/12/2012

GR0326041242 49.308.581,10                    21/12/2011

GR0326043263 65.234.242,16                    22/12/2013

GR0326042257 109.645.955,07                 22/12/2012

693.680.000,00                 12/8/2013 (5)

693.680.000,00                 12/11/2013 (5)

693.680.000,00                 12/2/2014 (5)

693.680.000,00                 12/5/2014 (5)

693.680.000,00                 12/8/2014 (5)

693.680.000,00                 12/11/2014 (5)

693.680.000,00                 12/2/2015 (5)

693.680.000,00                 12/5/2015 (5)

1θ ΔΟΗ ΔΝΣ116 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAY 2010

115 2/90448/0023A/27-12-2010 B 2260 2010

114 2/88952/0023A/22-12-2010 B 2258 2010

113 2/90791/0023A/28-12-2010 B 2257 2010

2010111 2/90793/0023A/28-12-2010 B 2231

2010110 2/90830/0023A/29-12-2010 B 2179

2010109 2/26361/0023A/27-4-2010 B 655



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

321.331.250,00                 14/12/2013 (5)

321.331.250,00                 14/3/2014 (5)

321.331.250,00                 14/6/2014 (5)

321.331.250,00                 14/9/2014 (5)

321.331.250,00                 14/12/2014 (5)

321.331.250,00                 14/3/2015 (5)

321.331.250,00                 14/6/2015 (5)

321.331.250,00                 14/9/2015 (5)

313.093.750,00                 21/3/2014 (5)

313.093.750,00                 21/6/2014 (5)

313.093.750,00                 21/9/2014 (5)

313.093.750,00                 21/12/2014 (5)

313.093.750,00                 21/3/2015 (5)

313.093.750,00                 21/6/2015 (5)

313.093.750,00                 21/9/2015 (5)

313.093.750,00                 21/12/2015 (5)

630.434.783,00                 15/9/2014 (6)

630.434.783,00                 15/12/2014 (6)

630.434.783,00                 13/3/2015 (6)

630.434.783,00                 15/6/2015 (6)

630.434.783,00                 15/9/2015 (6)

630.434.783,00                 15/12/2015 (6)

630.434.783,00                 15/3/2016 (6)

630.434.783,00                 15/6/2016 (6)

630.434.783,00                 15/9/2016 (6)

630.434.783,00                 15/12/2016 (6)

630.434.783,00                 15/3/2017 (6)

630.434.783,00                 15/6/2017 (6)

630.434.783,00                 15/9/2017 (6)

630.434.783,00                 15/12/2017 (6)

630.434.783,00                 15/3/2018 (6)

630.434.783,00                 15/6/2018 (6)

630.434.783,00                 14/9/2018 (6)

630.434.783,00                 14/12/2018 (6)

630.434.783,00                 15/3/2019 (6)

630.434.783,00                 14/6/2019 (6)

630.434.783,00                 13/9/2019 (6)

630.434.783,00                 13/12/2019 (6)

118 Stand By Agreement (EBS/10/77) DEC 2010 3θ ΔΟΗ ΔΝΣ

2θ ΔΟΗ ΔΝΣ

1θ ΔΟΗ ΕΕ119 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010

117 Stand By Agreement (EBS/10/77) SEP 2010



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.774,00                 13/3/2020 (6)

282.608.696,00                 15/12/2014 (6)

282.608.696,00                 13/3/2015 (6)

282.608.696,00                 15/6/2015 (6)

282.608.696,00                 15/9/2015 (6)

282.608.696,00                 15/12/2015 (6)

282.608.696,00                 15/3/2016 (6)

282.608.696,00                 15/6/2016 (6)

282.608.696,00                 15/9/2016 (6)

282.608.696,00                 15/12/2016 (6)

282.608.696,00                 15/3/2017 (6)

282.608.696,00                 15/6/2017 (6)

282.608.696,00                 15/9/2017 (6)

282.608.696,00                 15/12/2017 (6)

282.608.696,00                 15/3/2018 (6)

282.608.696,00                 15/6/2018 (6)

282.608.696,00                 14/9/2018 (6)

282.608.696,00                 14/12/2018 (6)

282.608.696,00                 15/3/2019 (6)

282.608.696,00                 14/6/2019 (6)

282.608.696,00                 13/9/2019 (6)

282.608.696,00                 13/12/2019 (6)

282.608.696,00                 13/3/2020 (6)

282.608.688,00                 15/6/2020 (6)

121 http://www.eib.org/projects/pipeline/2010/20100240.htm 2010 1/7/2010 500.000.000,00                 28/12/2032 (1)

11.428.571,43                    30/6/2011

11.428.571,43                    31/12/2011

11.428.571,43                    30/6/2012

11.428.571,43                    31/12/2012

123 2/1976/0023A/11-1-2011 B 23 2011 GR0002079425 2.400.000.000,00              15/7/2011

124 2/3249/0023A/12-1-2011 B 23 2011 GR0002079425 31.000.000,00 -                   15/7/2011 (4)

GR0326041242 91.602.566,46                    21/12/2011

GR0326043263 162.612.396,74                 22/12/2013

GR0326042257 194.892.113,76                 22/12/2012

126 2/91798/0023A/31-12-2010 B 43 2011 19.145.236,30                    30/6/2011

51.785.715,25                    25/7/2011

51.785.715,25                    25/7/2012

51.785.715,25                    25/7/2013

2/2687/0023A/11-1-2011 B 42 2011

127 2/91795/0023A/30-12-2010 B 87 2011

122 2/91707/0023A/30-12-2010 B 3 2011

125

2θ ΔΟΗ ΕΕ120 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010

http://www.eib.org/projects/pipeline/2010/20100240.htm


Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

2/91795/0023A/30-12-2010 B 87 2011 51.785.715,25                    25/7/2014

GR0326041242 144.998.918,15                 21/12/2011

GR0326042257 300.872.610,37                 22/12/2012

GR0326043263 303.354.265,98                 22/12/2013

69.250.828,06                    1/7/2012

69.250.828,06                    1/7/2013

69.250.828,06                    1/7/2014

69.250.828,06                    1/7/2015

69.250.828,06                    1/7/2016

69.250.828,06                    1/7/2017

34.058.632,00                    21/5/2012

34.058.632,00                    21/5/2013

34.058.632,00                    21/5/2014

34.058.632,00                    21/5/2015

34.058.632,00                    21/5/2016

11.931.055,86                    1/7/2011

11.931.055,86                    1/7/2012

11.931.055,86                    1/7/2013

11.931.055,86                    1/7/2014

11.931.055,86                    1/7/2015

11.931.055,86                    1/7/2016

11.931.055,86                    1/7/2017

GR0326041242 93.489.118,83                    21/12/2011

GR0326043263 125.026.454,40                 22/12/2013

GR0326042257 168.977.010,81                 22/12/2012

60.714.285,71                    4/3/2013

60.714.285,71                    4/3/2014

60.714.285,71                    4/3/2015

60.714.285,71                    4/3/2016

60.714.285,71                    4/3/2017

60.714.285,71                    4/3/2018

60.714.285,71                    4/3/2019

16.000.000,00                    27/2/2013

16.000.000,00                    27/2/2014

16.000.000,00                    27/2/2015

16.000.000,00                    27/2/2016

16.000.000,00                    27/2/2017

16.000.000,00                    27/2/2018

134 2/2292/0023A/10-1-2011 B 112 2011

133 2/2291/0023A/10-1-2011 B 112 2011

132 2/4007/0023A/14-1-2011 B 98 2011

131 2/3690/0023A/12-1-2011 B 98 2011

130 2/3624/0023A/12-1-2011 B 98 2011

129 2/3617/0023A/12-1-2011 B 98 2011

128 2/48/0023A/3-1-2011 B 94 2011



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

2/2292/0023A/10-1-2011 B 112 2011 16.000.000,00                    27/2/2019

21.428.571,60                    30/9/2011

21.428.571,60                    31/3/2012

21.428.571,60                    30/9/2012

21.428.571,60                    31/3/2013

21.428.571,60                    30/9/2013

21.428.571,60                    31/3/2014

21.428.571,60                    30/9/2014

21.428.571,60                    31/3/2015

21.428.571,60                    30/9/2015

14.285.714,50                    30/9/2011

14.285.714,50                    31/3/2012

14.285.714,50                    30/9/2012

14.285.714,50                    31/3/2013

14.285.714,50                    30/9/2013

14.285.714,50                    31/3/2014

14.285.714,50                    30/9/2014

12.142.857,40                    30/9/2011

12.142.857,40                    31/3/2012

12.142.857,40                    30/9/2012

12.142.857,40                    31/3/2013

21.428.572,00                    21/7/2011

21.428.572,00                    31/1/2012

21.428.572,00                    31/7/2012

21.428.572,00                    31/1/2013

21.428.572,00                    31/7/2013

139 2/4304/0023A/14-1-2011 B 144 2011 GR0002079425 15.000.000,00 -                   15/7/2011 (4)

GR0326041242 40.825.974,57                    21/12/2011

GR0326042257 71.806.652,15                    22/12/2012

GR0326043263 74.352.666,48                    22/12/2013

63.428.571,43                    3/4/2012

63.428.571,43                    3/4/2013

63.428.571,43                    3/4/2014

63.428.571,43                    3/4/2015

63.428.571,43                    3/4/2016

63.428.571,43                    3/4/2017

63.428.571,43                    3/4/2018

142 2/2296/0023A/10-1-2011 B 238 2011 35.714.285,71                    9/10/2011

141 2/2294/0023A/10-1-2011 B 238 2011

140 2/6072/0023A/19-1-2011 B 144 2011

138 2/2302/0023A/10-1-2011 B 112 2011

137 2/2301/0023A/10-1-2011 B 112 2011

136 2/2300/0023A/10-1-2011 B 112 2011

135 2/2298/0023A/10-1-2011 B 112 2011



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

35.714.285,71                    9/10/2012

35.714.285,71                    9/10/2013

35.714.285,71                    9/10/2014

35.714.285,71                    9/10/2015

35.714.285,71                    9/10/2016

35.714.285,71                    9/10/2017

57.142.857,14                    1/3/2012

57.142.857,14                    1/3/2013

57.142.857,14                    1/3/2014

57.142.857,14                    1/3/2015

57.142.857,14                    1/3/2016

57.142.857,14                    1/3/2017

144 2/10210/0023A/31-1-2011 B 241 2011 GR0106003792 139.430.089,87                 30/6/2012

145 2/8568/0023A/25-1-2011 B 241 2011 GR0110021236 1.192.000,00 -                     20/3/2012 (4)

GR0326041242 59.009.969,72                    21/12/2011

GR0326043263 100.154.375,55                 22/12/2013

GR0326042257 117.789.200,97                 22/12/2012

GR0326041242 35.520.514,19                    21/12/2011

GR0326042257 69.562.182,91                    22/12/2012

GR0326043263 69.642.327,22                    22/12/2013

GR0326041242 64.471.265,47                    21/12/2011

GR0326043263 151.402.980,06                 22/12/2013

GR0326042257 165.359.455,30                 22/12/2012

149 2/14996/0023A/14-2-2011 B 308 2011 GR0114019442 28.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

GR0326041242 158.224.610,08                 21/12/2011

GR0326043263 246.184.816,21                 22/12/2013

GR0326042257 291.180.607,80                 22/12/2012

151 2/18169/0023A/2-2-2011 B 322 2011 GR0114019442 7.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

152 2/16754/0023A/18-2-2011 B 323 2011 GR0114019442 7.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

GR0326041242 19.601.495,35                    21/12/2011

GR0326042257 47.354.230,38                    22/12/2012

GR0326043263 48.655.343,75                    22/12/2013

GR0326041242 15.696.598,14                    21/12/2011

GR0326042257 39.591.476,97                    22/12/2012

GR0326043263 51.271.837,43                    22/12/2013

155 2/12332/0023A/8-2-2011 B 337 2011 GR0002080431 480.000.000,00                 12/8/2011

GR0326041242 29.629.758,59                    21/12/2011

GR0326042257 53.644.045,29                    22/12/2012
156 2/10318/0023A/1-2-2011 B 340 2011

154 2/12132/0023A/4-2-2011 B 337 2011

153 2/16654/0023A/21-2-2011 B 324 2011

150 2/1568/0023A/7-1-2011 B 309 2011

148 2/8435/0023A/25-1-2011 B 276 2011

147 2/7248/0023A/21-1-2011 B 276 2011

146 2/9476/0023A/28-1-2011 B 241 2011

143 2/2297/0023A/10-1-2011 B 238 2011

2/2296/0023A/10-1-2011 B 238 2011



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

2/10318/0023A/1-2-2011 B 340 2011 GR0326043263 56.256.265,89                    22/12/2013

157 2/14369/0023A/11-2-2011 B 355 2011 GR0114019442 2.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

158 2/16150/0023A/17-2-2011 B 356 2011 GR0114019442 9.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

159 2/16441/0023A/17-2-2011 B 356 2011 GR0114019442 3.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

160 2/18458/0023A/25-2-2011 B 368 2011 GR0002080431 1.000.000,00 -                     12/8/2011 (4)

GR0326041242 37.910.477,76                    21/12/2011

GR0326042257 75.260.377,66                    22/12/2012

GR0326043263 94.310.124,15                    22/12/2013

162 2/14697/0023A/14-2-2011 B 389 2011 GR0002080431 8.000.000,00 -                     12/8/2011 (4)

163 2/15427/0023A/16-2-2011 B 409 2011 GR0114019442 5.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

164 2/19761/0023A/2-3-2011 B 463 2011 GR0114019442 4.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

GR0002079425 2.000.000,00 -                     15/7/2011 (4)

GR0002080431 1.000.000,00 -                     12/8/2011 (4)

166 2/22610/0023A/14-3-2011 B 466 2011 GR0114019442 3.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

GR0002080431 18.000.000,00 -                   12/8/2011 (4)

GR0002079425 3.000.000,00 -                     15/7/2011 (4)

GR0326041242 19.222.862,63                    21/12/2011

GR0326042257 37.221.521,46                    22/12/2012

GR0326043263 42.498.640,89                    22/12/2013

169 2/14089/0023A/11-2-2011 B 513 2011 GR0114019442 15.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

170 2/28069/0023A/1-4-2011 B 594 2011 GR0114019442 1.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

171 2/28287/0023A/1-4-2011 B 594 2011 GR0002081447 150.000.000,00 -                9/9/2011 (4)

172 2/18904/0023A/28-2-2011 B 596 2011 GR0114019442 6.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

173 2/26633/0023A/28-3-2011 B 642 2011 GR0114019442 2.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

174 2/26680/0023A/29-3-2011 B 642 2011 GR0002081447 176.000.000,00 -                9/9/2011 (4)

175 2/22839/0023A/15-3-2011 B 645 2011 GR0114019442 11.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

176 2/23602/0023A/16-3-2011 B 645 2011 GR0114019442 4.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

GR0326041242 5.461.636,42                      21/12/2011

GR0326042257 10.016.623,29                    22/12/2012

GR0326043263 15.456.657,46                    22/12/2013

178 2/27543/0023A/31-3-2011 B 647 2011 GR0114019442 3.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

179 2/21830/0023A/10-3-2011 B 656 2011 GR0114019442 20.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

180 2/27330/0023A/30-3-2011 B 685 2011 GR0114019442 2.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

181 2/21793/0023A/10-3-2011 B 686 2011 GR0114019442 13.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

182 2/21951/0023A/11-3-2011 B 686 2011 GR0114019442 8.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

183 2/24758/0023A/21-3-2011 B 730 2011 GR0114019442 29.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

184 2/25323/0023A/22-3-2011 B 730 2011 GR0002079425 5.000.000,00 -                     15/7/2011 (4)

185 2/25836/0023A/23-3-2011 B 730 2011 GR0114019442 6.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

177 2/25871/0023A/24-3-2011 B 647 2011

168 2/19044/0023A/1-3-2011 B 481 2011

167 2/22845/0023A/14-3-2011 B 466 2011

165 2/19885/0023A/2-3-2011 B 463 2011

161 2/14315/0023A/11-2-2011 B 389 2011



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

186 2/26101/0023A/24-3-2011 B 730 2011 GR0002079425 160.000.000,00 -                15/7/2011 (4)

187 2/20911/0023A/8-3-2011 B 742 2011 GR0002081447 2.000.000.000,00              9/9/2011

188 2/31259/0023A/18-4-2011 B 754 2011 GR0114019442 13.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

189 2/31077/0023A/18-4-2011 B 755 2011 GR0114019442 44.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

190 2/31084/0023A/18-4-2011 B 755 2011 GR0002082452 18.000.000,00 -                   14/10/2011 (4)

GR0002079425 3.000.000,00 -                     15/7/2011 (4)

GR0002080431 1.000.000,00 -                     12/8/2011 (4)

GR0002081447 1.000.000,00 -                     9/9/2011 (4)

192 2/30263/0023A/8-4-2011 B 779 2011 GR0002082452 2.000.000.000,00              14/10/2011

193 2/31166/0023A/18-4-2011 B 779 2011 GR0000083833 2.000.000.000,00              22/7/2011

194 2/32066/0023A/20-4-2011 B 779 2011 GR0114019442 61.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

195 2/25217/0023A/22-3-2011 B 785 2011 GR0114019442 34.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

196 2/23892/0023A/17-3-2011 B 793 2011 GR0114019442 14.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

GR0326041242 730.503,91                         21/12/2011

GR0326042257 1.600.964,63                      22/12/2012

GR0326043263 1.919.458,38                      22/12/2013

198 2/35422/0023A/3-5-2011 B 826 2011 GR0114019442 7.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

199 2/24268/0023A/18-3-2011 B 842 2011 GR0114019442 1.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

200 2/35912/0023A/6-5-2011 B 866 2011 GR0114019442 2.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

201 2/35918/0023A/6-5-2011 B 866 2011 GR0114019442 6.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

202 2/36846/0023A/10-5-2011 B 866 2011 GR0114019442 33.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

203 2/28530/0023A/4-4-2011 B 937 2011 GR0114019442 1.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

204 2/37465/0023A/12-5-2011 B 964 2011 GR0114019442 11.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

205 2/37511/0023A/12-5-2011 B 964 2011 GR0002083468 10.000.000,00 -                   11/11/2011 (4)

206 2/29466/0023A/7-4-2011 B 1017 2011 GR0114019442 2.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

GR0002079425 9.000.000,00 -                     15/7/2011 (4)

GR0002080431 7.000.000,00 -                     12/8/2011 (4)

GR0002081447 2.000.000,00 -                     9/9/2011 (4)

208 2/30563/0023A/11-4-2011 B 1017 2011 GR0114019442 65.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

209 2/30721/0023A/11-4-2011 B 1017 2011 GR0002081447 2.000.000,00 -                     9/9/2011 (4)

210 2/36244/0023A/10-5-2011 B 1028 2011 GR0002083468 2.000.000.000,00              11/11/2011

211 2/37282/0023A/11-5-2011 B 1028 2011 GR0114019442 3.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

212 2/32781/0023A/21-4-2011 B 1057 2011 GR0114019442 72.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

213 2/32787/0023A/21-4-2011 B 1057 2011 GR0000083833 10.000.000,00 -                   22/7/2011 (4)

214 2/33888/023A/28-4-2011 B 1057 2011 GR0114019442 14.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

215 2/35795/0023Α/4-5-2011 Β 1057 2011 XS0292467775 1.750.640.000,00              25/7/2057 (3)

216 2/35798/0023Α/4-11-2011 Β 1057 2011 GR0338002547 8.209.425.000,00              25/7/2030 (3)

217 2/35799/0023Α/4-5-2011 Β 1057 2011 GR0338001531 8.507.880.000,00              25/7/2025 (3)

207 2/30309/0023A/8-4-2011 B 1017 2011

197 2/34403/0023A/2-5-2011 B 826 2011

191 2/31097/0023A/18-4-2011 B 755 2011



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

218 2/40194/0023A/23-5-2011 B 1093 2011 GR0114019442 30.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

219 2/40507/0023A/24-5-2011 B 1093 2011 GR0114019442 28.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

220 2/31104/0023A/18-4-2011 B 1096 2011 GR0114019442 43.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

221 2/33308/0023A/27-4-2011 B 1096 2011 GR0114019442 4.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

222 2/33477/0023A/27-4-2011 B 1096 2011 GR0114019442 32.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

223 2/41958/0023A/31-5-2011 B 1105 2011 GR0114019442 6.000.000,00 -                     20/8/2011 (4)

224 2/38106/0023A/17-5-2011 B 1283 2011 2.000.000.000,00              19/8/2011

225 2/39082/0023A/17-5-2011 B 1283 2011 GR0114019442 13.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

226 2/39186/0023A/18-5-2011 B 1283 2011 GR0114019442 14.000.000,00 -                   20/8/2011 (4)

282.608.696,00                 15/6/2015 (6)

282.608.696,00                 15/9/2015 (6)

282.608.696,00                 15/12/2015 (6)

282.608.696,00                 15/3/2016 (6)

282.608.696,00                 15/6/2016 (6)

282.608.696,00                 15/9/2016 (6)

282.608.696,00                 15/12/2016 (6)

282.608.696,00                 15/3/2017 (6)

282.608.696,00                 15/6/2017 (6)

282.608.696,00                 15/9/2017 (6)

282.608.696,00                 15/12/2017 (6)

282.608.696,00                 15/3/2018 (6)

282.608.696,00                 15/6/2018 (6)

282.608.696,00                 14/9/2018 (6)

282.608.696,00                 14/12/2018 (6)

282.608.696,00                 15/3/2019 (6)

282.608.696,00                 14/6/2019 (6)

282.608.696,00                 13/9/2019 (6)

282.608.696,00                 13/12/2019 (6)

282.608.696,00                 13/3/2020 (6)

282.608.696,00                 15/6/2020 (6)

282.608.696,00                 15/9/2020 (6)

282.608.688,00                 15/12/2020 (6)

509.437.500,00                 16/6/2014 (5)

509.437.500,00                 16/9/2014 (5)

509.437.500,00                 16/12/2014 (5)

509.437.500,00                 16/3/2015 (5)

509.437.500,00                 16/6/2015 (5)

509.437.500,00                 16/9/2015 (5)

3θ ΔΟΗ ΕΕ

228 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΔΝΣ

227 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

509.437.500,00                 16/12/2015 (5)

509.437.500,00                 16/3/2016 (5)

473.913.044,00                 15/9/2015 (6)

473.913.044,00                 15/12/2015 (6)

473.913.044,00                 15/3/2016 (6)

473.913.044,00                 15/6/2016 (6)

473.913.044,00                 15/9/2016 (6)

473.913.044,00                 15/12/2016 (6)

473.913.044,00                 15/3/2017 (6)

473.913.044,00                 15/6/2017 (6)

473.913.044,00                 15/9/2017 (6)

473.913.044,00                 15/12/2017 (6)

473.913.044,00                 15/3/2018 (6)

473.913.044,00                 15/6/2018 (6)

473.913.044,00                 14/9/2018 (6)

473.913.044,00                 14/12/2018 (6)

473.913.044,00                 15/3/2019 (6)

473.913.044,00                 14/6/2019 (6)

473.913.044,00                 13/9/2019 (6)

473.913.044,00                 13/12/2019 (6)

473.913.044,00                 13/3/2020 (6)

473.913.044,00                 15/6/2020 (6)

473.913.044,00                 15/9/2020 (6)

473.913.044,00                 15/12/2020 (6)

473.913.032,00                 15/3/2021 (6)

230 1998 GR0128001584 2.497.559.206,00              20/5/2013 (1)

231 GR0124024580 6.480.000,00                      20/5/2014 (1)

232 GR0133002155 46.138.000,00                    22/10/2022 (1)

233 2006 GR0528002315 500.000.000,00                 4/4/2017

234 2002 GR0124018525 1.200.000.000,00              18/5/2012

235 2002 GR0124018525 1.560.000.000,00              18/5/2012

236 2002 GR0133002155 1.560.000.000,00              22/10/2022

237 GR0128002590 4.552.000.000,00              11/1/2014 (1)

238 ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ & ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΑ 6.389.160.000,00              ΔΙΑΦΟΡΕ ΗΜ/ΝΙΕ (1)

239 ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ (ΠΛΗΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ) 6.524.690.000,00              ΔΙΑΦΟΡΕ ΗΜ/ΝΙΕ (1)

240 ΣΙΣΛΟΠΟΙΗΕΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 346.730.000,00                 ΔΙΑΦΟΡΕ ΗΜ/ΝΙΕ (1)

4θ ΔΟΗ ΔΝΣ

229 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ

Stand By Agreement (EBS/10/77) MAR 2011



1

2

3

4

5

6

Οι αρικμοί που επιςθμαίνονται με κόκκινο χρϊμα αφοροφν αντλθκζντα ποςά, για τα οποία δεν ζχει γίνει αντιςτοίχιςθ με κάποιο από τα ςυνθμμζνα ςτθν παροφςα ζκδοςθ 

τεκμιρια. Σα αναγραφόμενα ποςά προκφπτουν από διαςταφρωςθ με άλλεσ πθγζσ (site Τπουργείου Οικονομικϊν, τριμθνιαία δελτία δθμοςίου χρζουσ)

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

Αφορά δάνειο 50 δισ Ιαπωνικϊν γιζν. Η μετατροπι ςε ευρϊ ζχει γίνει με τθν τρζχουςα ιςοτιμία

Οι εντόσ αγκφλθσ αρικμοί δεν ακροίηονται. Αφοροφν τθν ονομαςτικι αξία εκδοκζντων ι επανεκδοκζντων τιμαρικμοποιθμζνων ομολόγων, ενϊ για το δθμόςιο χρζοσ 

λαμβάνεται θ υπόψθ το αναπροςαρμοςμζνο κεφάλαιο τουσ. Για το λόγο αυτό, ακροίηονται τα ποςά του αναπροςαρμοςμζνου που αναφζρονται ςτισ ιςχφουςεσ ςιμερα 

αποφάςεισ τιμαρικμικισ αναπροςαρμογισ και επιςθμαίνονται ςτον πίνακα με πράςινο χρώμα.

Οι αρικμοί με αρνθτικό πρόςθμο αναφζρονται ςε προαγορζσ-επαναγορζσ ομολόγων από το Ελλθνικό Δθμόςιο πριν τθ λιξθ τουσ.

Δεν ζχουμε ςτα χζρια μασ το κείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυμφωνίασ Stand-By (SBA). Αντί αυτοφ, επιςυνάπτουμε από τθν ιςτοςελίδα του Δ.Ν.Σ. τουσ γενικϊσ ιςχφοντεσ 

όρουσ για τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ Stand-By, κακϊσ επίςθσ και τα δελτία τφπου, με τα οποία ανακοινϊνονται οι εκταμιεφςεισ των ποςϊν του δανείου προσ τθν Ελλάδα.

Η φμβαςθ Δανειακισ Διευκόλυνςθσ με τθν Ε.Ε. ζχει κατατεκεί ςτθ Βουλι, αλλά ακόμθ δεν ζχει κυρωκεί από αυτιν. φμφωνα με ανακοίνωςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν 

(14/6/2011), υπεγράφθ τροποποίθςθ τθσ εν λόγω ςυμφωνίασ, με τθν οποία επιμθκφνεται θ αποπλθρωμι του δανείου. Αν και δεν ζχουμε ακόμθ το επίςθμο κείμενο τθσ 

τροποποιθτικισ ςυμφωνίασ, λαμβάνουμε υπόψθ για το φψοσ των δόςεων και τουσ χρόνουσ αποπλθρωμισ τουσ νζουσ όρουσ, όπωσ αυτοί ζχουν ιδθ δθμοςιοποιθκεί από 

το Τπουργείο.



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

1 2/91707/0023A/30-12-2010 B 3 2011 11.428.571,43                      

2 2/91798/0023A/31-12-2010 B 43 2011 19.145.236,30                      

3 2/3690/0023A/12-1-2011 B 98 2011 11.931.055,86                      11.931.055,86                    1/7/2011

4 2/1976/0023A/11-1-2011 B 23 2011 2.400.000.000,00                

5 2/19885/0023A/2-3-2011 B 463 2011 2.000.000,00 -                       (4)

6 2/22845/0023A/14-3-2011 B 466 2011 3.000.000,00 -                       (4)

7 2/25323/0023A/22-3-2011 B 730 2011 5.000.000,00 -                       (4)

8 2/26101/0023A/24-3-2011 B 730 2011 160.000.000,00 -                  (4)

9 2/30309/0023A/8-4-2011 B 1017 2011 9.000.000,00 -                       (4)

10 2/31097/0023A/18-4-2011 B 755 2011 3.000.000,00 -                       (4)

11 2/3249/0023A/12-1-2011 B 23 2011 31.000.000,00 -                     (4)

12 2/4304/0023A/14-1-2011 B 144 2011 15.000.000,00 -                     (4)

13 2/2302/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.572,00                      21.428.572,00                    21/7/2011

14 2/31166/0023A/18-4-2011 B 779 2011 2.000.000.000,00                

15 2/32787/0023A/21-4-2011 B 1057 2011 10.000.000,00 -                     (4)

16 2/91795/0023A/30-12-2010 B 87 2011 51.785.715,25                      51.785.715,25                    25/7/2011

17 2/12332/0023A/8-2-2011 B 337 2011 480.000.000,00                   

18 2/14697/0023A/14-2-2011 B 389 2011 8.000.000,00 -                       (4)

19 2/18458/0023A/25-2-2011 B 368 2011 1.000.000,00 -                       (4)

20 2/19885/0023A/2-3-2011 B 463 2011 1.000.000,00 -                       (4)

21 2/22845/0023A/14-3-2011 B 466 2011 18.000.000,00 -                     (4)

22 2/30309/0023A/8-4-2011 B 1017 2011 7.000.000,00 -                       (4)

23 2/31097/0023A/18-4-2011 B 755 2011 1.000.000,00 -                       (4)

24 2/38106/0023A/17-5-2011 B 1283 2011 2.000.000.000,00                2.000.000.000,00              19/8/2011

25 2/14538/0023Α/7-6-2006 B 932 2006 421.758.000,00                   

26 2/27162/0023Α/17-6-2006 B 695 2006 5.000.000.000,00                

27 2/75585/0023Α/18-8-2006 B 1337 2006 1.400.000.000,00                

28 2/26361/0023A/27-4-2010 B 655 2010 135.000.000,00 -                  (4)

29 2/14089/0023A/11-2-2011 B 513 2011 15.000.000,00 -                     (4)

30 2/14369/0023A/11-2-2011 B 355 2011 2.000.000,00 -                       (4)

31 2/14996/0023A/14-2-2011 B 308 2011 28.000.000,00 -                     (4)

32 2/15427/0023A/16-2-2011 B 409 2011 5.000.000,00 -                       (4)

33 2/16150/0023A/17-2-2011 B 356 2011 9.000.000,00 -                       (4)

34 2/16441/0023A/17-2-2011 B 356 2011 3.000.000,00 -                       (4)

35 2/16754/0023A/18-2-2011 B 323 2011 7.000.000,00 -                       (4)

30/6/201130.573.807,73                    

ΦΕΚ-ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΤ

20/8/2011

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ

GR0002079425 15/7/2011

22/7/2011GR0000083833

2.172.000.000,00              

1.990.000.000,00              

444.000.000,00                 12/8/2011GR0002080431

GR0114019442 5.945.758.000,00              

ΔΑΝΕΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ (Σαξινόμηςη κατά το χρόνο λήξησ)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ: 348.866.161.552,71 €



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

36 2/18169/0023A/2-2-2011 B 322 2011 7.000.000,00 -                       (4)

37 2/18904/0023A/28-2-2011 B 596 2011 6.000.000,00 -                       (4)

38 2/19761/0023A/2-3-2011 B 463 2011 4.000.000,00 -                       (4)

39 2/21793/0023A/10-3-2011 B 686 2011 13.000.000,00 -                     (4)

40 2/21830/0023A/10-3-2011 B 656 2011 20.000.000,00 -                     (4)

41 2/21951/0023A/11-3-2011 B 686 2011 8.000.000,00 -                       (4)

42 2/22610/0023A/14-3-2011 B 466 2011 3.000.000,00 -                       (4)

43 2/22839/0023A/15-3-2011 B 645 2011 11.000.000,00 -                     (4)

44 2/23602/0023A/16-3-2011 B 645 2011 4.000.000,00 -                       (4)

45 2/23892/0023A/17-3-2011 B 793 2011 14.000.000,00 -                     (4)

46 2/24268/0023A/18-3-2011 B 842 2011 1.000.000,00 -                       (4)

47 2/24758/0023A/21-3-2011 B 730 2011 29.000.000,00 -                     (4)

48 2/25217/0023A/22-3-2011 B 785 2011 34.000.000,00 -                     (4)

49 2/25836/0023A/23-3-2011 B 730 2011 6.000.000,00 -                       (4)

50 2/26633/0023A/28-3-2011 B 642 2011 2.000.000,00 -                       (4)

51 2/27330/0023A/30-3-2011 B 685 2011 2.000.000,00 -                       (4)

52 2/27543/0023A/31-3-2011 B 647 2011 3.000.000,00 -                       (4)

53 2/28069/0023A/1-4-2011 B 594 2011 1.000.000,00 -                       (4)

54 2/28530/0023A/4-4-2011 B 937 2011 1.000.000,00 -                       (4)

55 2/29466/0023A/7-4-2011 B 1017 2011 2.000.000,00 -                       (4)

56 2/30563/0023A/11-4-2011 B 1017 2011 65.000.000,00 -                     (4)

57 2/31077/0023A/18-4-2011 B 755 2011 44.000.000,00 -                     (4)

58 2/31104/0023A/18-4-2011 B 1096 2011 43.000.000,00 -                     (4)

59 2/31259/0023A/18-4-2011 B 754 2011 13.000.000,00 -                     (4)

60 2/32066/0023A/20-4-2011 B 779 2011 61.000.000,00 -                     (4)

61 2/32781/0023A/21-4-2011 B 1057 2011 72.000.000,00 -                     (4)

62 2/33308/0023A/27-4-2011 B 1096 2011 4.000.000,00 -                       (4)

63 2/33477/0023A/27-4-2011 B 1096 2011 32.000.000,00 -                     (4)

64 2/33888/023A/28-4-2011 B 1057 2011 14.000.000,00 -                     (4)

65 2/35422/0023A/3-5-2011 B 826 2011 7.000.000,00 -                       (4)

66 2/35912/0023A/6-5-2011 B 866 2011 2.000.000,00 -                       (4)

67 2/35918/0023A/6-5-2011 B 866 2011 6.000.000,00 -                       (4)

68 2/36846/0023A/10-5-2011 B 866 2011 33.000.000,00 -                     (4)

69 2/37282/0023A/11-5-2011 B 1028 2011 3.000.000,00 -                       (4)

70 2/37465/0023A/12-5-2011 B 964 2011 11.000.000,00 -                     (4)

71 2/39082/0023A/17-5-2011 B 1283 2011 13.000.000,00 -                     (4)

72 2/39186/0023A/18-5-2011 B 1283 2011 14.000.000,00 -                     (4)

73 2/40194/0023A/23-5-2011 B 1093 2011 30.000.000,00 -                     (4)

20/8/2011GR0114019442 βλ. παραπάνω



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

74 2/40507/0023A/24-5-2011 B 1093 2011 28.000.000,00 -                     (4)

75 2/41958/0023A/31-5-2011 B 1105 2011 6.000.000,00 -                       (4)

76 2/20911/0023A/8-3-2011 B 742 2011 2.000.000.000,00                

77 2/26680/0023A/29-3-2011 B 642 2011 176.000.000,00 -                  (4)

78 2/28287/0023A/1-4-2011 B 594 2011 150.000.000,00 -                  (4)

79 2/30309/0023A/8-4-2011 B 1017 2011 2.000.000,00 -                       (4)

80 2/30721/0023A/11-4-2011 B 1017 2011 2.000.000,00 -                       (4)

81 2/31097/0023A/18-4-2011 B 755 2011 1.000.000,00 -                       (4)

82 2/90793/0023A/28-12-2010 B 2231 2010 28.571.428,57                      28.571.428,57                    13/9/2011

83 2/2298/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.571,60                      

84 2/2300/0023A/10-1-2011 B 112 2011 14.285.714,50                      

85 2/2301/0023A/10-1-2011 B 112 2011 12.142.857,40                      

86 2/2296/0023A/10-1-2011 B 238 2011 35.714.285,71                      35.714.285,71                    9/10/2011

87 2/30263/0023A/8-4-2011 B 779 2011 2.000.000.000,00                

88 2/31084/0023A/18-4-2011 B 755 2011 18.000.000,00 -                     (4)

89 2/36244/0023A/10-5-2011 B 1028 2011 2.000.000.000,00                

90 2/37511/0023A/12-5-2011 B 964 2011 10.000.000,00 -                     (4)

91 2/93892/0023A/17-12-2008 B 2635 2008 GR0110020220 1.172.000.000,00                1.172.000.000,00              19/12/2011

92 2/88952/0023A/22-12-2010 B 2258 2010 16.068.833,63                      

93 2/90448/0023A/27-12-2010 B 2260 2010 49.308.581,10                      

94 2/90830/0023A/29-12-2010 B 2179 2010 97.732.133,11                      

95 2/10318/0023A/1-2-2011 B 340 2011 29.629.758,59                      

96 2/12132/0023A/4-2-2011 B 337 2011 15.696.598,14                      

97 2/14315/0023A/11-2-2011 B 389 2011 37.910.477,76                      

98 2/1568/0023A/7-1-2011 B 309 2011 158.224.610,08                   

99 2/16654/0023A/21-2-2011 B 324 2011 19.601.495,35                      

100 2/19044/0023A/1-3-2011 B 481 2011 19.222.862,63                      

101 2/25871/0023A/24-3-2011 B 647 2011 5.461.636,42                        

102 2/2687/0023A/11-1-2011 B 42 2011 91.602.566,46                      

103 2/34403/0023A/2-5-2011 B 826 2011 730.503,91                           

104 2/4007/0023A/14-1-2011 B 98 2011 93.489.118,83                      

105 2/48/0023A/3-1-2011 B 94 2011 144.998.918,15                   

106 2/6072/0023A/19-1-2011 B 144 2011 40.825.974,57                      

107 2/7248/0023A/21-1-2011 B 276 2011 35.520.514,19                      

108 2/8435/0023A/25-1-2011 B 276 2011 64.471.265,47                      

109 2/9476/0023A/28-1-2011 B 241 2011 59.009.969,72                      

110 2/91302/0023A/27-12-2010 B 2231 2010 GR0106002786 714.741.533,04                   714.741.533,04                 30/12/2011

111 2/91707/0023A/30-12-2010 B 3 2011 11.428.571,43                      11.428.571,43                    31/12/2011

GR0326041242 979.505.818,11                 21/12/2011

GR0002083468 1.990.000.000,00              

9/9/2011

30/9/201147.857.143,50                    

11/11/2011

20/8/2011

GR0002082452 1.982.000.000,00              14/10/2011

GR0114019442 βλ. παραπάνω

GR0002081447 1.669.000.000,00              



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

112 2/214/0023Α/3-1-2002 Β 6 2002 16.037.000,00                      16.037.000,00                    11/1/2012

113 2/2302/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.572,00                      21.428.572,00                    31/1/2012

114 2/2297/0023A/10-1-2011 B 238 2011 57.142.857,14                      57.142.857,14                    1/3/2012

115 2/11184/0023A/13-2-2009 B 353 2009 7.000.000.000,00                

116 2/30352/0023A/28-9-2009 Β 1035 2009 7.500.000.000,00                

117 2/26361/0023A/27-4-2010 B 655 2010 65.000.000,00 -                     (4)

118 2/8568/0023A/25-1-2011 B 241 2011 1.192.000,00 -                       (4)

119 2/2298/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.571,60                      

120 2/2300/0023A/10-1-2011 B 112 2011 14.285.714,50                      

121 2/2301/0023A/10-1-2011 B 112 2011 12.142.857,40                      

122 2/2294/0023A/10-1-2011 B 238 2011 63.428.571,43                      63.428.571,43                    3/4/2012

123 OFFERING CIRCULAR 23-3-2009 O.C. MAR 2009 XS0147393861 450.000.000,00                   450.000.000,00                 15/5/2012

124 2/31248/0023A/5-6-2002 B 741 2002 300.000.000,00                   

125 2/1019/0023A/10-1-2002 2002 5.000.000.000,00                (1)

126 2002 1.560.000.000,00                

127 2002 1.200.000.000,00                

128 2/26361/0023A/27-4-2010 B 655 2010 60.000.000,00 -                     (4)

129 Euro Medium Term Note Programme MAY 1999 XS0097596463 70.000.000,00                      (1)

130 2/3624/0023A/12-1-2011 B 98 2011 34.058.632,00                      

131 2/33313/0023Α/14-6-2002 Β 796 2002 413.711.000,00                   413.711.000,00                 20/6/2012

132 2/10210/0023A/31-1-2011 B 241 2011 GR0106003792 139.430.089,87                   

133 2/91707/0023A/30-12-2010 B 3 2011 11.428.571,43                      

134 2/3617/0023A/12-1-2011 B 98 2011 69.250.828,06                      

135 2/3690/0023A/12-1-2011 B 98 2011 11.931.055,86                      

136 2/91795/0023A/30-12-2010 B 87 2011 51.785.715,25                      51.785.715,25                    25/7/2012

137 2/2302/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.572,00                      21.428.572,00                    31/7/2012

138 2/13482/0023Α/27-2-2007 B 357 2007 2.380.000.000,00                

139 2/34182/0023A/29-5-2007 B 946 2007 1.984.000.000,00                

140 2/57000/0023A/18-9-2007 B 1922 2007 1.800.000.000,00                

141 2/80346/0023A/11-12-2007 B 169 2008 1.680.000.000,00                

142 2/26361/0023A/27-4-2010 B 655 2010 125.000.000,00 -                  (4)

143 2/90793/0023A/28-12-2010 B 2231 2010 28.571.428,57                      28.571.428,57                    13/9/2012

144 2/2298/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.571,60                      

145 2/2300/0023A/10-1-2011 B 112 2011 14.285.714,50                      

146 2/2301/0023A/10-1-2011 B 112 2011 12.142.857,40                      

147 2/2296/0023A/10-1-2011 B 238 2011 35.714.285,71                      35.714.285,71                    9/10/2012

148 2/88952/0023A/22-12-2010 B 2258 2010 94.318.659,61                      

149 2/90448/0023A/27-12-2010 B 2260 2010 109.645.955,07                   

20/8/20127.719.000.000,00              GR0114020457

30/9/201247.857.143,50                    

GR0326042257 22/12/20122.024.440.987,04              

21/5/2012104.058.632,00                 

30/6/2012150.858.661,30                 

1/7/201281.181.883,92                    

31/3/201247.857.143,50                    

GR0124018525 8.000.000.000,00              18/5/2012

GR0110021236 14.433.808.000,00            20/3/2012



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

150 2/90830/0023A/29-12-2010 B 2179 2010 175.347.298,61                   

151 2/10318/0023A/1-2-2011 B 340 2011 53.644.045,29                      

152 2/12132/0023A/4-2-2011 B 337 2011 39.591.476,97                      

153 2/14315/0023A/11-2-2011 B 389 2011 75.260.377,66                      

154 2/1568/0023A/7-1-2011 B 309 2011 291.180.607,80                   

155 2/16654/0023A/21-2-2011 B 324 2011 47.354.230,38                      

156 2/19044/0023A/1-3-2011 B 481 2011 37.221.521,46                      

157 2/25871/0023A/24-3-2011 B 647 2011 10.016.623,29                      

158 2/2687/0023A/11-1-2011 B 42 2011 194.892.113,76                   

159 2/34403/0023A/2-5-2011 B 826 2011 1.600.964,63                        

160 2/4007/0023A/14-1-2011 B 98 2011 168.977.010,81                   

161 2/48/0023A/3-1-2011 B 94 2011 300.872.610,37                   

162 2/6072/0023A/19-1-2011 B 144 2011 71.806.652,15                      

163 2/7248/0023A/21-1-2011 B 276 2011 69.562.182,91                      

164 2/8435/0023A/25-1-2011 B 276 2011 165.359.455,30                   

165 2/9476/0023A/28-1-2011 B 241 2011 117.789.200,97                   

166 2/91707/0023A/30-12-2010 B 3 2011 11.428.571,43                      11.428.571,43                    31/12/2012

167 2/2302/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.572,00                      21.428.572,00                    31/1/2013

168 2/19219/0023A/31-3-2009 B 668 2009 3.000.000.000,00                

169 2/9549/0023A/9-2-2009 B 353 2009 2.820.000.000,00                

170 2/2292/0023A/10-1-2011 B 112 2011 16.000.000,00                      16.000.000,00                    27/2/2013

171 2/2297/0023A/10-1-2011 B 238 2011 57.142.857,14                      57.142.857,14                    1/3/2013

172 2/2291/0023A/10-1-2011 B 112 2011 60.714.285,71                      60.714.285,71                    4/3/2013

173 2/2298/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.571,60                      

174 2/2300/0023A/10-1-2011 B 112 2011 14.285.714,50                      

175 2/2301/0023A/10-1-2011 B 112 2011 12.142.857,40                      

176 2/2294/0023A/10-1-2011 B 238 2011 63.428.571,43                      63.428.571,43                    3/4/2013

177 1998 GR0128001584 2.497.559.206,00                (1)

178 2/30850/0023/5-6-2003 B 752 2003 400.000.000,00                   

179 2/36696/0023A/1-7-2003 B 915 2003 1.440.000.000,00                

180 2/64105/0023A/18-11-2003 B 1724 2003 1.540.000.000,00                

181 2/1311/0023A/13-1-2003 2003 5.000.000.000,00                

182 2/33805/0023/23-6-2004 B 995 2004 144.224.000,00                   

183 2/78675/0023Α/31-10-2008 B 2342 2008 553.497.000,00                   

184 2/3624/0023A/12-1-2011 B 98 2011 34.058.632,00                      34.058.632,00                    21/5/2013

185 OFFERING CIRCULAR 24-6-2008 O.C. JUN 2008 XS0372384064 1.500.000.000,00                1.500.000.000,00              25/6/2013

186 2/3617/0023A/12-1-2011 B 98 2011 69.250.828,06                      

187 2/3690/0023A/12-1-2011 B 98 2011 11.931.055,86                      

47.857.143,50                    

GR0124021552

1/7/201381.181.883,92                    

20/5/201311.575.280.206,00            

22/12/2012GR0326042257 βλ. παραπάνω

GR0512001356 5.820.000.000,00              20/2/2013

31/3/2013



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

188 2/18878/0023A/1-7-2003 B 915 2003 410.329.000,00                   410.329.000,00                 3/7/2013

189 2/91795/0023A/30-12-2010 B 87 2011 51.785.715,25                      51.785.715,25                    25/7/2013

190 2/2302/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.572,00                      21.428.572,00                    31/7/2013

191 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAY 2010 1θ ΔΟΗ ΔΝΣ 693.680.000,00                   693.680.000,00                 12/8/2013 (5)

192 2/20947/0023A/18-3-2008 B 620 2008 1.810.000.000,00                

193 2/44012/0023Α/10-6-2008 B 1157 2008 2.240.000.000,00                

194 2/67714/0023Α/23-9-2008 B 2165 2008 1.960.000.000,00                

195 2/96255/0023A/30-10-2008 B 2 2009 160.000.000,00 -                  (4)

196 2/90793/0023A/28-12-2010 B 2231 2010 28.571.428,57                      28.571.428,57                    13/9/2013

197 2/90791/0023A/28-12-2010 B 2257 2010 50.000.000,00                      50.000.000,00                    17/9/2013

198 2/2298/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.571,60                      

199 2/2300/0023A/10-1-2011 B 112 2011 14.285.714,50                      

200 2/2296/0023A/10-1-2011 B 238 2011 35.714.285,71                      35.714.285,71                    9/10/2013

201 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAY 2010 1θ ΔΟΗ ΔΝΣ 693.680.000,00                   693.680.000,00                 12/11/2013 (5)

202 Stand By Agreement (EBS/10/77) SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΔΝΣ 321.331.250,00                   321.331.250,00                 14/12/2013 (5)

203 2/88952/0023A/22-12-2010 B 2258 2010 75.149.744,25                      

204 2/90448/0023A/27-12-2010 B 2260 2010 65.234.242,16                      

205 2/90830/0023A/29-12-2010 B 2179 2010 166.427.654,09                   

206 2/10318/0023A/1-2-2011 B 340 2011 56.256.265,89                      

207 2/12132/0023A/4-2-2011 B 337 2011 51.271.837,43                      

208 2/14315/0023A/11-2-2011 B 389 2011 94.310.124,15                      

209 2/1568/0023A/7-1-2011 B 309 2011 246.184.816,21                   

210 2/16654/0023A/21-2-2011 B 324 2011 48.655.343,75                      

211 2/19044/0023A/1-3-2011 B 481 2011 42.498.640,89                      

212 2/25871/0023A/24-3-2011 B 647 2011 15.456.657,46                      

213 2/2687/0023A/11-1-2011 B 42 2011 162.612.396,74                   

214 2/34403/0023A/2-5-2011 B 826 2011 1.919.458,38                        

215 2/4007/0023A/14-1-2011 B 98 2011 125.026.454,40                   

216 2/48/0023A/3-1-2011 B 94 2011 303.354.265,98                   

217 2/6072/0023A/19-1-2011 B 144 2011 74.352.666,48                      

218 2/7248/0023A/21-1-2011 B 276 2011 69.642.327,22                      

219 2/8435/0023A/25-1-2011 B 276 2011 151.402.980,06                   

220 2/9476/0023A/28-1-2011 B 241 2011 100.154.375,55                   

221 GR0128002590 4.552.000.000,00                4.552.000.000,00              11/1/2014 (1)

222 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAY 2010 1θ ΔΟΗ ΔΝΣ 693.680.000,00                   693.680.000,00                 12/2/2014 (5)

223 2/2292/0023A/10-1-2011 B 112 2011 16.000.000,00                      16.000.000,00                    27/2/2014

224 2/2297/0023A/10-1-2011 B 238 2011 57.142.857,14                      57.142.857,14                    1/3/2014

225 2/2291/0023A/10-1-2011 B 112 2011 60.714.285,71                      60.714.285,71                    4/3/2014

22/12/2013GR0326043263 1.849.910.251,09              

20/8/2013GR0114021463 5.850.000.000,00              

30/9/201335.714.286,10                    



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

226 Stand By Agreement (EBS/10/77) SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΔΝΣ 321.331.250,00                   321.331.250,00                 14/3/2014 (5)

227 Stand By Agreement (EBS/10/77) DEC 2010 3θ ΔΟΗ ΔΝΣ 313.093.750,00                   313.093.750,00                 21/3/2014 (5)

228 2/2298/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.571,60                      

229 2/2300/0023A/10-1-2011 B 112 2011 14.285.714,50                      

230 2/2294/0023A/10-1-2011 B 238 2011 63.428.571,43                      63.428.571,43                    3/4/2014

231 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAY 2010 1θ ΔΟΗ ΔΝΣ 693.680.000,00                   693.680.000,00                 12/5/2014 (5)

232 2/18372/0023A/8-4-2004 B 572 2004 2.100.000.000,00                

233 2/37948/0023A/13-7-2004 B 1078 2004 1.200.000.000,00                

234 2/66476/0023/29-11-2004 B 1804 2004 216.520.000,00                   

235 2/361/0023A/8-1-2004 2004 5.000.000.000,00                

236 6.480.000,00                        (1)

237 2/35006/0023A/14-5-2009 B 1034 2009 GR0514017145 3.690.285.000,00                

238 2/3624/0023A/12-1-2011 B 98 2011 34.058.632,00                      

239 Stand By Agreement (EBS/10/77) SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΔΝΣ 321.331.250,00                   321.331.250,00                 14/6/2014 (5)

240 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΔΝΣ 509.437.500,00                   509.437.500,00                 16/6/2014 (5)

241 Stand By Agreement (EBS/10/77) DEC 2010 3θ ΔΟΗ ΔΝΣ 313.093.750,00                   313.093.750,00                 21/6/2014 (5)

242 2/34644/0023Α/28-6-2004 Β 987 2004 423.967.000,00                   

243 2/3617/0023A/12-1-2011 B 98 2011 69.250.828,06                      

244 2/3690/0023A/12-1-2011 B 98 2011 11.931.055,86                      

245 2/52794/0023A/16-7-2009 B 1595 2009 GR0514018150 78.300.000,00                      78.300.000,00                    23/7/2014

246 2/91795/0023A/30-12-2010 B 87 2011 51.785.715,25                      51.785.715,25                    25/7/2014

247 2/58044/0023A/5-8-2009 B 1828 2009 GR0514019166 1.500.000.000,00                1.500.000.000,00              10/8/2014

248 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAY 2010 1θ ΔΟΗ ΔΝΣ 693.680.000,00                   693.680.000,00                 12/8/2014 (5)

249 2/26900/0023A/10-4-2009 B 740 2009 7.000.000.000,00                

250 2/5004/0023A/26-1-2009 B 147 2009 5.500.000.000,00                

251 2/90793/0023A/28-12-2010 B 2231 2010 28.571.428,57                      28.571.428,57                    13/9/2014

252 Stand By Agreement (EBS/10/77) SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΔΝΣ 321.331.250,00                   321.331.250,00                 14/9/2014 (5)

253 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   630.434.783,00                 15/9/2014 (6)

254 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΔΝΣ 509.437.500,00                   509.437.500,00                 16/9/2014 (5)

255 2/90791/0023A/28-12-2010 B 2257 2010 50.000.000,00                      50.000.000,00                    17/9/2014

256 Stand By Agreement (EBS/10/77) DEC 2010 3θ ΔΟΗ ΔΝΣ 313.093.750,00                   313.093.750,00                 21/9/2014 (5)

257 2/2298/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.571,60                      

258 2/2300/0023A/10-1-2011 B 112 2011 14.285.714,50                      

259 2/2296/0023A/10-1-2011 B 238 2011 35.714.285,71                      35.714.285,71                    9/10/2014

260 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAY 2010 1θ ΔΟΗ ΔΝΣ 693.680.000,00                   693.680.000,00                 12/11/2014 (5)

261 Stand By Agreement (EBS/10/77) SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΔΝΣ 321.331.250,00                   321.331.250,00                 14/12/2014 (5)

262 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

263 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)
15/12/2014913.043.479,00                 

20/8/201412.500.000.000,00            GR0114022479

30/9/201435.714.286,10                    

GR0124024580 8.523.000.000,00              20/5/2014

21/5/2014

1/7/2014

3.724.343.632,00              

505.148.883,92                 

31/3/201435.714.286,10                    



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

264 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΔΝΣ 509.437.500,00                   509.437.500,00                 16/12/2014 (5)

265 Stand By Agreement (EBS/10/77) DEC 2010 3θ ΔΟΗ ΔΝΣ 313.093.750,00                   313.093.750,00                 21/12/2014 (5)

266 2/94375/0023Α/29-12-2009 Β 2636 2009 2.020.000.000,00                2.020.000.000,00              4/2/2015

267 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAY 2010 1θ ΔΟΗ ΔΝΣ 693.680.000,00                   693.680.000,00                 12/2/2015 (5)

268 2/2292/0023A/10-1-2011 B 112 2011 16.000.000,00                      16.000.000,00                    27/2/2015

269 2/2297/0023A/10-1-2011 B 238 2011 57.142.857,14                      57.142.857,14                    1/3/2015

270 2/2291/0023A/10-1-2011 B 112 2011 60.714.285,71                      60.714.285,71                    4/3/2015

271 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

272 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

273 Stand By Agreement (EBS/10/77) SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΔΝΣ 321.331.250,00                   321.331.250,00                 14/3/2015 (5)

274 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΔΝΣ 509.437.500,00                   509.437.500,00                 16/3/2015 (5)

275 Stand By Agreement (EBS/10/77) DEC 2010 3θ ΔΟΗ ΔΝΣ 313.093.750,00                   313.093.750,00                 21/3/2015 (5)

276 2/2298/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.571,60                      21.428.571,60                    31/3/2015

277 2/2294/0023A/10-1-2011 B 238 2011 63.428.571,43                      63.428.571,43                    3/4/2015

278 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAY 2010 1θ ΔΟΗ ΔΝΣ 693.680.000,00                   693.680.000,00                 12/5/2015 (5)

279 2/3624/0023A/12-1-2011 B 98 2011 34.058.632,00                      34.058.632,00                    21/5/2015

280 Stand By Agreement (EBS/10/77) SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΔΝΣ 321.331.250,00                   321.331.250,00                 14/6/2015 (5)

281 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

282 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

283 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

284 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΔΝΣ 509.437.500,00                   509.437.500,00                 16/6/2015 (5)

285 Stand By Agreement (EBS/10/77) DEC 2010 3θ ΔΟΗ ΔΝΣ 313.093.750,00                   313.093.750,00                 21/6/2015 (5)

286 2/3617/0023A/12-1-2011 B 98 2011 69.250.828,06                      

287 2/3690/0023A/12-1-2011 B 98 2011 11.931.055,86                      

288 2/30721/0023A/7-6-2005 B 793 2005 1.800.000.000,00                

289 2/49111/0023Α/19-9-2005 B 1333 2005 1.680.000.000,00                

290 2/8578/0023A/16-2-2005 B 243 2005 5.000.000.000,00                

291 2/18404/0023/17-9-2009 B 2068 2009 523.536.000,00                   

292 2/6276/0023A/29-1-2010 B 107 2010 GR0114023485 8.000.000.000,00                8.000.000.000,00              20/8/2015

293 2/90793/0023A/28-12-2010 B 2231 2010 28.571.428,57                      28.571.428,57                    13/9/2015

294 Stand By Agreement (EBS/10/77) SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΔΝΣ 321.331.250,00                   321.331.250,00                 14/9/2015 (5)

295 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

296 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

297 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

298 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

299 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΔΝΣ 509.437.500,00                   509.437.500,00                 16/9/2015 (5)

300 2/90791/0023A/28-12-2010 B 2257 2010 50.000.000,00                      50.000.000,00                    17/9/2015

301 Stand By Agreement (EBS/10/77) DEC 2010 3θ ΔΟΗ ΔΝΣ 313.093.750,00                   313.093.750,00                 21/9/2015 (5)

15/9/20151.669.565.219,00              

1/7/201581.181.883,92                    

20/7/20159.003.536.000,00              GR0124026601

13/3/2015913.043.479,00                 

15/6/20151.195.652.175,00              



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

302 2/2298/0023A/10-1-2011 B 112 2011 21.428.571,60                      21.428.571,60                    30/9/2015

303 2/2296/0023A/10-1-2011 B 238 2011 35.714.285,71                      35.714.285,71                    9/10/2015

304 2/60301/0023Α/9-5-2005 Β 1605 2005 424.967.000,00                   

305 2/96255/0023A/30-10-2008 B 2 2009 50.000.000,00 -                     (4)

306 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

307 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

308 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

309 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

310 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΔΝΣ 509.437.500,00                   509.437.500,00                 16/12/2015 (5)

311 Stand By Agreement (EBS/10/77) DEC 2010 3θ ΔΟΗ ΔΝΣ 313.093.750,00                   313.093.750,00                 21/12/2015 (5)

312 2/2292/0023A/10-1-2011 B 112 2011 16.000.000,00                      16.000.000,00                    27/2/2016

313 2/2297/0023A/10-1-2011 B 238 2011 57.142.857,14                      57.142.857,14                    1/3/2016

314 2/2291/0023A/10-1-2011 B 112 2011 60.714.285,71                      60.714.285,71                    4/3/2016

315 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

316 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

317 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

318 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

319 Stand By Agreement (EBS/10/77) MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΔΝΣ 509.437.500,00                   509.437.500,00                 16/3/2016 (5)

320 2/2294/0023A/10-1-2011 B 238 2011 63.428.571,43                      63.428.571,43                    3/4/2016

321 OFFERING CIRCULAR 4-4-2003 O.C. APR 2003 XS0165956672 400.000.000,00                   400.000.000,00                 8/4/2016

322 OFFERING CIRCULAR 17-7-2008 O.C. JUL 2008 500.000.000,00                   

323 OFFERING CIRCULAR 8-8-2008 O.C. AUG 2008 1.000.000.000,00                

324 OFFERING CIRCULAR 9-4-2008  O.C. APR 2008 3.500.000.000,00                

325 OFFERING CIRCULAR 9-7-2008 O.C. JUL 2008 550.000.000,00                   

326 2/3624/0023A/12-1-2011 B 98 2011 34.058.632,00                      34.058.632,00                    21/5/2016

327 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

328 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

329 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

330 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

331 2/3617/0023A/12-1-2011 B 98 2011 69.250.828,06                      

332 2/3690/0023A/12-1-2011 B 98 2011 11.931.055,86                      

333 2/1430/0023Α/12-1-2006 B 77 2006 5.000.000.000,00                

334 2/25575/0023Α/9-5-2006 B 660 2006 1.560.000.000,00                

335 2/54530/0023Α/29-9-2006 B 1540 2006 1.400.000.000,00                

336 2/96255/0023A/30-10-2008 B 2 2009 210.000.000,00 -                  (4)

337 2/90793/0023A/28-12-2010 B 2231 2010 28.571.428,57                      28.571.428,57                    13/9/2016

338 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

339 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)
15/9/20161.669.565.219,00              

GR0124028623 7.750.000.000,00              20/7/2016

1/7/201681.181.883,92                    

5.550.000.000,00              11/4/2016XS0357333029

15/6/20161.669.565.219,00              

GR0124027617 374.967.000,00                 

1.669.565.219,00              15/12/2015

15/3/20161.669.565.219,00              

10/11/2015



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

340 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

341 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

342 2/90791/0023A/28-12-2010 B 2257 2010 50.000.000,00                      50.000.000,00                    17/9/2016

343 2/2296/0023A/10-1-2011 B 238 2011 35.714.285,71                      35.714.285,71                    9/10/2016

344 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

345 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

346 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

347 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

348 2/72394/0023/27-12-2004 Β 1960 2004 GR0326038214 383.740.000,00                   383.740.000,00                 27/12/2016

349 2/2292/0023A/10-1-2011 B 112 2011 16.000.000,00                      16.000.000,00                    27/2/2017

350 2/2297/0023A/10-1-2011 B 238 2011 57.142.857,14                      57.142.857,14                    1/3/2017

351 2/2291/0023A/10-1-2011 B 112 2011 60.714.285,71                      60.714.285,71                    4/3/2017

352 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

353 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

354 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

355 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

356 2/2294/0023A/10-1-2011 B 238 2011 63.428.571,43                      63.428.571,43                    3/4/2017

357 2/16653/0023A/31-3-2005 B 442 2005 3.500.000.000,00                

358 2006 500.000.000,00                   (1)

359 2/96524/0023A/30-12-2008 B 2 2009 985.000.000,00                   

360 2/19700/0023A/30-3-2010 B 467 2010 GR0118012609 5.000.000.000,00                5.000.000.000,00              20/4/2017

361 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

362 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

363 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

364 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

365 2/3617/0023A/12-1-2011 B 98 2011 69.250.828,06                      

366 2/3690/0023A/12-1-2011 B 98 2011 11.931.055,86                      

367 2/1591/0023Α/12-1-2007 B 93 2007 5.000.000.000,00                

368 2/23804/0023Α/17-4-2007 B 658 2007 2.100.000.000,00                

369 2/44950/0023A/10-7-2007 B 1391 2007 2.240.000.000,00                

370 2/62409/0023Α/16-10-2007 B 2162 2007 2.100.000.000,00                

371 PRICING SUPPLEMENT 7/7/1997 MAY 1999 XS0079012166 436.490.615,45                   436.490.615,45                 8/8/2017 (2)

372 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

373 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

374 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

375 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

376 2/90791/0023A/28-12-2010 B 2257 2010 50.000.000,00                      50.000.000,00                    17/9/2017

377 2/2296/0023A/10-1-2011 B 238 2011 35.714.285,71                      35.714.285,71                    9/10/2017

15/9/20171.669.565.219,00              

15/6/20171.669.565.219,00              

1/7/201781.181.883,92                    

GR0124029639 11.440.000.000,00            20/7/2017

15/3/20171.669.565.219,00              

4/4/20174.985.000.000,00              GR0528002315

15/9/2016βλ. παραπάνω

15/12/20161.669.565.219,00              



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

378 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

379 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

380 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

381 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

382 2/2292/0023A/10-1-2011 B 112 2011 16.000.000,00                      16.000.000,00                    27/2/2018

383 2/2291/0023A/10-1-2011 B 112 2011 60.714.285,71                      60.714.285,71                    4/3/2018

384 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

385 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

386 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

387 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

388 2/2294/0023A/10-1-2011 B 238 2011 63.428.571,43                      63.428.571,43                    3/4/2018

389 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

390 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

391 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

392 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

393 OFFERING CIRCULAR 4-7-2006 O.C. JUL 2006 XS0260024277 2.100.000.000,00                2.100.000.000,00              5/7/2018

394 2/34481/0023A/9-5-2008 B 964 2008 4.000.000.000,00                

395 2/62737/0023Α/26-7-2008 B 1822 2008 1.920.000.000,00                

396 2/74955/0023Α/21-10-2008 B 2352 2008 2.047.000.000,00                

397 2/96255/0023A/30-10-2008 B 2 2009 235.000.000,00 -                  (4)

398 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

399 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

400 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

401 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

402 2/90791/0023A/28-12-2010 B 2257 2010 50.000.000,00                      50.000.000,00                    17/9/2018

403 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

404 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

405 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

406 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

407 FEB 2007 XS0286916027 280.000.000,00                   280.000.000,00                 22/2/2019

408 2/2292/0023A/10-1-2011 B 112 2011 16.000.000,00                      16.000.000,00                    27/2/2019

409 2/2291/0023A/10-1-2011 B 112 2011 60.714.285,71                      60.714.285,71                    4/3/2019

410 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

411 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

412 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

413 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

414 Euro Medium Term Note Programme MAY 1999 XS0097598329 110.000.000,00                   110.000.000,00                 3/6/2019 (1)

415 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   1.669.565.219,00              14/6/2019 (6)

14/9/20181.669.565.219,00              

14/12/20181.669.565.219,00              

15/3/20191.669.565.219,00              

15/6/20181.669.565.219,00              

20/7/20187.732.000.000,00              GR0124030645

15/12/20171.669.565.219,00              

15/3/20181.669.565.219,00              



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

416 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

417 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

418 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

419 2/17518/0023A/6-3-2009 B 550 2009 7.500.000.000,00                

420 2/40640/0023A/5-6-2009 B 1349 2009 8.000.000.000,00                

421 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

422 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

423 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

424 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

425 2/90791/0023A/28-12-2010 B 2257 2010 50.000.000,00                      50.000.000,00                    17/9/2019

426 2/75397/0023/20-10-1999 1999 7.992.000.000,00                (1)

427 2/30311/0023/7-6-2004 Β 892 2004 200.000.000,00                   

428 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

429 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.783,00                   (6)

430 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

431 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

432 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

433 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΜΑΤ 2010 1θ ΔΟΗ ΕΕ 630.434.774,00                   (6)

434 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

435 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

436 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ SEP 2010 2θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.688,00                   (6)

437 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

438 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

439 2/14140/0023A/9-3-2010 B 296 2010 GR0124032666 5.000.000.000,00                5.000.000.000,00              19/6/2020

440 OFFERING CIRCULAR 12-7-2005 O.C. JUL 2005 XS0224227313 250.000.000,00                   250.000.000,00                 13/7/2020

441 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.696,00                   (6)

442 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

443 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ JAN 2011 3θ ΔΟΗ ΕΕ 282.608.688,00                   (6)

444 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.044,00                   (6)

445 ΤΜΒΑΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ MAR 2011 4θ ΔΟΗ ΕΕ 473.913.032,00                   473.913.032,00                 15/3/2021 (6)

446 OFFERING CIRCULAR 18-4-2006 O.C. APR 2006 XS0251384904 250.000.000,00                   250.000.000,00                 19/4/2021

447 OFFERING CIRCULAR 30-5-2006 O.C. MAY 2006 XS0255739350 100.000.000,00                   100.000.000,00                 31/5/2021

448 OFFERING CIRCULAR 8-6-2006 O.C. JUN 2006 XS0256563429 150.000.000,00                   150.000.000,00                 9/6/2021

449 2/31248/0023A/5-6-2002 B 741 2002 253.862.000,00                   

450 2/22303/0023A/17-4-2002 2002 3.500.000.000,00                (1)

451 2002 1.560.000.000,00                

452 2/19984/0023/8-4-2003 B 437 2003 1.680.000.000,00                

453 2/30850/0023/5-6-2003 B 752 2003 300.000.000,00                   

8.930.000.000,00              GR0133002155

15/9/2020756.521.740,00                 

15/12/2020756.521.732,00                 

22/10/2022

13/12/20191.669.565.219,00              

13/3/20201.669.565.210,00              

15/6/20201.039.130.428,00              

13/9/20191.669.565.219,00              

22/10/20198.192.000.000,00              GR0133001140

14/6/2019βλ. παραπάνω

19/7/201915.500.000.000,00            GR0124031650



Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΕΤΧΟ ΑΡΙΘΜ. ΕΣΟ ISIN ΠΟΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ

454 2/56444/0023A/14-10-2003 B 1550 2003 1.200.000.000,00                

455 2/19699/0023A/31-3-2010 B 467 2010 390.000.000,00                   

456 46.138.000,00                      (1)

457 2/23427/0023A/29-8-2007 B 1753 2007 465.724.000,00                   

458 2/32913/0023A/24-5-2007 B 937 2007 5.000.000.000,00                

459 2/52278/0023A/21-8-2007 B 1769 2007 1.497.000.000,00                

460 2/12369/0023A/15-2-2008 B 320 2008 3.500.000.000,00                

461 OFFERING CIRCULAR 5-7-2005 O.C. JUL 2005 XS0223870907 250.000.000,00                   250.000.000,00                 7/6/2024

462 OFFERING CIRCULAR 4-7-2005 O.C. JUL 2005 XS0223064139 400.000.000,00                   400.000.000,00                 6/7/2025

463 2/16773/0023A/20-3-2003 2003 [1.250.000.000,00] (3)

464 2/17201/0023A/2-4-2004 2004 [400.000.000,00] (3)

465 2/5333/0023A/30-1-2004 2004 [1.750.000.000,00] (3)

466 2/32020/0023A/16-6-2005 B 885 2005 [1.800.000.000,00]

467 2/18746/0023A/7-4-2006 B 506 2006 [2.000.000.000,00] (3)

468 2/35799/0023Α/4-5-2011 Β 1057 2011 8.507.880.000,00                (3)

469 2/79944/0023A/9-11-2009 B 2406 2009 GR0133004177 7.000.000.000,00                7.000.000.000,00              20/3/2026

470 OFFERING CIRCULAR 7-7-2006 O.C. JUL 2006 XS0260349492 130.000.000,00                   130.000.000,00                 10/6/2026

471 OFFERING CIRCULAR 13-4-2000 O.C. APR 2000 XS0110307930 200.000.000,00                   200.000.000,00                 14/4/2028

472 2/22468/0023Α/12-4-2007 B 625 2007 [3.500.000.000] (3)

473 2/4897/0023A/28-1-2008 B 129 2008 [4.000.000.000] (3)

474 2/35798/0023Α/4-11-2011 Β 1057 2011 8.209.425.000,00                (3)

475 http://www.eib.org/projects/pipeline/2010/20100240.htm 2010 1/7/2010 500.000.000,00                   500.000.000,00                 28/12/2032 (1)

476 OFFERING CIRCULAR 7-5-2004 O.C. MAY 2004 XS0192416617 1.000.000.000,00                1.000.000.000,00              10/5/2034

477 OFFERING CIRCULAR 29-4-2004 O.C. APR 2004 XS0191352847 1.000.000.000,00                1.000.000.000,00              17/7/2034

478 2/11536/0023A/2-3-2005 B 313 2005 5.000.000.000,00                

479 2/6004/0023Α/13-2-2006 B 222 2006 4.000.000.000,00                

480 2/6620/0023A/31-1-2007 B 181 2007 4.000.000.000,00                4.000.000.000,00              

481 2/339/0023A/14-1-2008 B 84 2008 4.000.000.000,00                4.000.000.000,00              

482 2/96255/0023A/30-10-2008 B 2 2009 80.000.000,00 -                     80.000.000,00 -                   (4)

483 OFFERING CIRCULAR 29-3-2007 O.C. MAR 2007 [1.000.000.000,00] (3)

484 OFFERING CIRCULAR 28-3-2008 O.C. MAR 2008 [600.000.000,00] (3)

485 2/35795/0023Α/4-5-2011 Β 1057 2011 1.750.640.000,00                (3)

486 N. 2275/1994 A 238 1994 6.153.160.000,00                6.153.160.000,00              ΔΙΑΦΟΡΕ ΗΜ/ΝΙΕ (1)

487 ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ & ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΑ 6.389.160.000,00                6.389.160.000,00              ΔΙΑΦΟΡΕ ΗΜ/ΝΙΕ (1)

488 ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ (ΠΛΗΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ) 6.524.690.000,00                6.524.690.000,00              ΔΙΑΦΟΡΕ ΗΜ/ΝΙΕ (1)

489 ΣΙΣΛΟΠΟΙΗΕΙ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 346.730.000,00                   346.730.000,00                 ΔΙΑΦΟΡΕ ΗΜ/ΝΙΕ (1)

GR0138002689

XS0292467775 1.750.640.000,00              25/7/2057

20/9/2040

GR0338002547 8.209.425.000,00              25/7/2030

20/9/20379.000.000.000,00              GR0138001673

20/3/2024GR0133003161

GR0338001531 25/7/20258.507.880.000,00              

10.462.724.000,00            

22/10/2022βλ. παραπάνωGR0133002155

Για τισ Παρατηρήςεισ βλ. υπό τον Πίνακα Ι

http://www.eib.org/projects/pipeline/2010/20100240.htm
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OFFERING CIRCULAR 

The Hellenic Republic 

Euro 200,000,000 
6.14 per cent. Notes due 2028 

Issue Price: 100.05 per cent 

The Euro 200,000,000 6.14 per cent. Notes due 2028 (the “Notes”) of The Hellenic 
Republic (the “Republic”) will bear interest from, and including, 14 April 2000 at 6.14 per 
cent. per annum. Interest on the Notes will be payable annually in arrear on 14 April of each 
year. Payments in respect of the Notes will be made without deduction for or on account of 
Greek taxes, as described under “Terms and Conditions of the Notes - Taxation”. 

The Notes will mature on 14 April 2028. 

Application has been made to list the Notes on the Luxembourg Stock Exchange. 

The Notes will be represented initially by a temporary global Note (the “Temporary Global 
Note”), without interest coupons, which is expected to be deposited with a common 
depositary (the “Common Depositary”) for Morgan Guaranty Trust Company of New York 
Brussels Office, as operator of the Euroclear System (“Euroclear”) and Clearstream Banking, 
societi anonyme (“Clearstream, Luxembourg”) for credit on or about 14 April 2000 (the 
“Closing Date”) to the accounts of such clearance systems. The Temporary Global Note will 
be exchangeable for a permanent global Note (the “Permanent Global Note”), without 
interest coupons, to be held by the Common Depositary, not earlier than 24 May 2000 upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. Save in certain limited circumstances, Notes 
in definitive form will not be issued in exchange for the Permanent Global Note. 

WARBURG DILLON READ 

The date of this Offering Circular is 13 April 2000. 
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The Republic confirms that it has taken all yeatonable care to ensure that all information contained in this 
Ofiring Circular with regard to the Republic and the Notes is in every material respect true and accurate 
and not misleading and to the best of ifs knowledge and belief there are no other facts the omission of 
which would make any statement in the Ofering Circular misleading in any material respect in the 
context of the issue and sale of the Notes. 

The Manager (as defined under YSubscri’ption and Sale”) has not separately verified the information 
contained herein. Accordingly, no representation, warranty OY undertaking, express OY implied, is made 
and no responsibility OY liability is accepted by the Manager as to the auu~aq OY completeness of the 
information contained in this OJering Circular OY any other information provided by the Republic in 
connection with the Notes OY their distribution. 

No person is OY bus been authorised to give any information OY to make any representation which is not 
contained in, OY which is not consistent with, this O&ring Circular OY any other information supplied by 
OY on behalf of the Republic in connection with the Notes and, ggiven OY made, such information OY 

representation must not be relied upon as having been authorised by the Republic OY the Manager. 

Neither this O$ering Circular nor any other information supplied in connection with the Notes (i) is 
intended to provide the basis of any credit OY other evaluation OY (ii) should be considered as a 
recommendation OY constituting an invitation or ogkr by the Republic that any recipient of this O&ring 
Circular should purchare any Notes. Each investor contemplating purchasing any Notes should make its 
own independent investigation of the financial condition and afairs, and its own appraisal of the 
creditworthiness, of the Republic. 

The delivery of this Ofiring Circular does not at any time imply that the information contained herein 
concerning the Republic is correct at any time subsequerit to the date hereof OY that any other information 
supplied in connection with the issue of the Notes is correct as of any time subsequent to the date indicated 
in the document containing the same. 

The distribution of this Of&ins Circular and the ofir OY sale of Notes may be restricted by law in certain 
jurisdictions. The Republic and the Manager do not represent that this document may be lawfirlly 
distributed OY that the Notes may be lau$lly o@zzd, in compliance with any applicable registration OY 

other requirements in any such jurisdiction, OY pursuant to an exemption available thereunder, OY aSsume 
any responsibility for facilitating any such distribution OY ofiring. In particular, no action &as been taken 
by the Republic OY the Manager which would permit a public o#%ng of the Notes OY distribution of this 
document in any jurisdiction where a&ion for that purpose is required. Accordingly, the Notes may not be 
ojered OY sold, directly OY indirectly, and neither this OJering Circular nor any advertisement OY other 
ojet-ing material may be distributed OY published, in any jurisdiction except under circumstances that will 
result in compliance with any applicable laws and regulations. Persons into whose possession this OJering 
Circular OY any Notes come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In 

particular there are restrictions on the distribution of this wering Circular and the oJer OY sale of Notes in 
the United States and the United Kingdom (see “Subscn$tion and Sale”). 

In this Ofiring Circular, unless otherwise specij?ed OY the context o&noise require.s, references to ‘EUR” 
OY ‘euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of European Economic and Monetary 
Union pursuant to the Treaty establishing the European Community (as amendedfrom time to time). 
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TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES 

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and amendment) the 
Notes will be subject. 

The Euro200,000,000 6.14 per cent. Notes due 2028 (the Notes) are issued by The Hellenic 
Republic (the Republic) pursuant to (a) article 1 of law 2187/94 of the Republic, as 
supplemented by article 11 of law 2628/98 of the Republic, and article 1 of Law 2628/98 of 
the Republic and (b) Ministerial Decision No. 2/44514/0004 dated 7 July 1999 of the 
Minister of Finance of the Republic. Payments in respect of the Notes will be made pursuant 
to an Agency Agreement (the Agency Agreement) dated 14 April 2000 and made between the 
Republic, Deutsche Bank AG London as fiscal and principal paying agent and agent bank (the 
Agent) which expression shall include any successor agent) and the other paying agent named 
therein (together with the Agent, the Paying Agents), which expression shall include any 
additional or successor paying agents). The Noteholders and the Couponholders are entitled to 
the benefit of a Deed of Covenant (the Deed of Covenant) dated 14 April 2000 and made by 
the Republic. 

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection, 
during normal business hours at the specified of&e of each of the Paying Agents, only by a 
Noteholder upon production of evidence satisfactory to the relevant Paying Agent as to 
identity. The Noteholders and the Couponholders are deemed to have notice of, and are 
entitled to the benefit of, all the provisions of the Deed of Covenant and the Agency 
Agreement which are binding on them. 

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings where 
used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless otherwise 
stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency Agreement and 
these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail. Any reference herein to 
Noteholders shall mean the holders of the Notes and any reference herein to Couponholders 
shall mean the holders of the Coupons. 

1. Form, Denomination and Title 

The Notes are in bearer form and in the denomination of Euro100,OOO (the Spec$ed 
Denomination). The Notes are issued with interest coupons for the payment of interest 
(Coupon) attached. 

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. The Republic 
and any Paying Agent may deem and treat the bearer of any Note or Coupon as the absolute 
owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any notice of ownership or 
writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for all purposes. 

For as long as any of the Notes are represented by a global Note held on behalf of Morgan 
Guaranty Trust Company of New York, Brussels office, as operator of the Euroclear System 
(Euroclear) and/or Clear-stream Banking societe anonyme (Clearstream, Luxembaurg), each 
person (other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg that is for the time being shown in 
the records of Euroclear or, Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal 
amount of such Notes (in which regard any certificate or other document issued by Euroclear 
or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Notes standing to the account 
of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of manifest error) 
shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such nominal amount 
of such Notes for all purposes other than with respect to the payment of principal or interest 
on the Notes, for which purpose the bearer of the relevant global Note shall be treated by the 
Republic and any Paying Agent as the holder of such Notes, for which purpose the bearer of 
the relevant global Note shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder 
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of such Notes in accordance with and subject to the terms of the relevant global Note (and the 
expressions “Noteholder” and “holder of Notes” and related expressions shall be construed 
accordingly). Notes which are represented by a global Note will be transferable only in 
accordance with the rules and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, 
Luxembourg, as the case may be. 

2. Status of the Notes and Negative Pledge 

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this 
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari puuu with all other 
unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 14 April 2000 or 
issued thereafter without any preference granted by the Republic to one above the other by 
reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. The due and punctual 
payment of the Notes and the performance of the obligations of the Republic with respect 
thereto is backed by the full faith and credit of the Republic. 

So long as any Note remains outstanding, the Republic shall not create or permit to subsist any 
mortgage, pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, properties or assets 
to secure any External Indebtedness, unless the Notes shall also be secured by such mortgage, 
pledge, lien or charge equally and rateably with such External Indebtedness or by such other 
security as may be approved by an Extraordinary Resolution of the Noteholders (as described 
in Condition 10). 

External Indebtedness means existing and future indebtedness for borrowed money of the 
Republic or the Bank of Greece (which in the case of the Bank of Greece was incurred on or 
before 31 December 1993 for or on behalf of, or for the purposes of lending or assigning an 
amount equal to all or part of such indebtedness (whether or not in the currency of such 
indebtedness) to, the Republic) expressed or payable or optionally payable in a currency other 
than the lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic of 
any existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which 
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the lawful 
currency of the Republic). 

3. Interest 

Each Note bears interest on its nominal amount from, and including, 14 April 2000 at the rate 
of 6.14 per cent. per annum payable annually in arrear on 14 April in each year (each an 
Interest Payment Dati). Interest will be paid subject to and in accordance with the provisions 
of Condition 5. 

Interest will cease to accrue on each Note (or, in the case of the redemption of part of a Note, 
that part only of such Note) on the due date for redemption thereof unless, upon due 
presentation thereof, payment of the final redemption amount is improperly withheld or 
refused in which case interest (at the rate of 6.14 per cent. per annum) will continue to accrue 
(as well after as before any judgment) until whichever is the earlier of (A) the day on which all 
sums due in respect of such Note up to that day are received by or on behalf of the holder of 
such Note and (B) the day on which the Agent has notified the holder thereof (either in 
accordance with Condition 11 or individually) of receipt of all sums due in respect thereof up 
to that date. 

When interest is required to be calculated in respect of a period which is less than an Interest 
Period, it shall be calculated on the basis of the number of days in the relevant period from, 
and including, the immediately preceding Interest Payment Date (or, if none, 14 April 2000) 
to, but excluding, the relevant payment date on which it falls due (such number of days being 
calculated on the basis of twelve 30 day months), divided by 360. 
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For the purposes of this Condition, Interest Peuiod’means each successive period beginning on, 
and including, one Interest Payment Date and ending on, but excluding, the next succeeding 
Interest Payment Date. 

4. Redemption and Purchase 

Final Redemption 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Notes will be 
redeemed at their principal amount on 14 April 2028. 

Purchases 

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open market or 
otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold or, 
at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together with (in 
the case of definitive Notes) any unmatured ‘Coupons attached thereto or purchased 
therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to all holders of 
Notes alike. 

Cancellation 

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid and 
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of definitive 
Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may not be re-issued 
or re-sold. 

5. Payments 

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer to, 
a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect of the 
Notes will (subject as provided below) be made against presentation or surrender of such 
Notes or Coupons, as the case may be, at any specified office of any Paying Agent outside the 
United States. If any Notes are redeemed or become repayable prior to the Maturity Date, 
principal will be payable on surrender of each Note. All payments of interest and principal 
with respect to Notes will be made outside the United States. Upon the due date for 
redemption of any Note all unmatured Coupons relating to such Note (whether or not 
attached) shall become void and no payment shall be made in respect of them. 

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a Payment 
Date, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following 
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other sum 
in respect of any such delay. For these purposes, Payment Day means (subject to Condition 8) 
any day which is both: 

(9 a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in 
the relevant place of presentation; and 

(ii) a day on which the TARGET System is operating. 

where 

TARGET System means the Tram-European Automated Real-Time Gross Settlement 
Express Transfer System. 
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If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest accrued in 
respect of such Note from (and including) the last preceding Interest Payment Date will be 
paid only against surrender of such Note. 

The names of the initial Agent and the other initial Paying Agents and their initial specified 
offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to vary or terminate the 
appointment of any Paying Agent and to appoint additional or other Paying Agents and/or to 
approve any change in the specified office of any Paying Agent, provided and that it will, so 
long as any of the Notes is outstanding, maintain (i) an Agent and (ii) a Paying Agent (which 
may be the Agent) having a specified office in a leading financial centre in continental Europe 
which, so long as the Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange and the rules of 
such exchange so require, shall be Luxembourg. Any such variation, termination or change 
shall only take effect (other than in the case of insolvency, when it shall be of immediate effect) 
after not less than 30 days’ prior notice thereof shall have been given to the Noteholders in 
accordance with Condition 11 and provided further that neither the resignation nor removal 
of the Agent shall take effect, except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent 
has been appointed. 

Payments in respect of the Notes will be subject in all cases to any fiscal or other laws and 
regulations applicable thereto in the place of payment, but without prejudice to the provisions 
of Condition 6. 

6. Taxation 

All payments of principal and/or interest in respect of the Notes and Coupons will be made 
without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes, duties, 
assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or on behalf of 
the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any authority therein 
having power to tax (a Tax), unless deduction or withholding of such Tax is compelled by 
law. In that event the Republic will pay such additional amounts as will result (after such 
deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes or Coupons of the 
amounts which would othenvise have been receivable (in the absence of such deduction or 
withholding), except that no such additional amount shall be payable in respect of any Note or 
Coupon presented for payment: 

(4 by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Note or 
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political 
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or 
receiving principal or interest in respect thereof; or 

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such 
withholding or deduction by making a declaration of non-residence or other similar 
claim for exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to 
make such a declaration or claim, such holder fails to do so; or 

(4 more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof 
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for 
payment on the last day of such 30 day period. 

The Relevant Date in relation to any Note or Coupon means: 

6) the due date for payment thereod or 

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the 
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such 
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monies having been so received, notice to that effect is duly given to the Noteholders 
in accordance with Condition 11 or individually. 

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under this 
Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of principal. 

Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Notes shall ‘be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under this 
Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of interest. 

7. Events of Default 

If any of the following events (Events ofDefault) occurs: 

(4 the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes or 
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the 
due date for such payment; 

lb) the Republic defaults in the payment of principal in respect of any of the Notes when 
due at maturity or otherwise and such default is not cured by payment thereof within 
seven days from the due date for such payment; 

(4 the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or 
provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days after written 
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Note; 

(4 in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding 
U.S.$25,000,000 ( or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it 
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default 
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any 
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the 
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured; 

(4 a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of 
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its 
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or 

any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is 
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the 
Notes, 

then the holder for the time being of any Note may give notice in writing to the Republic in 
accordance with Condition 11 that such Note is immediately due and payable whereupon 
such Note shall become immediately due and payable at its principal amount together with 
‘accrued interest (if any) to the date of repayment unless prior to such time all Events of Default 
in respect of the Notes shall have been cured. 

8. Prescription 

Claims for payment of principal in respect of the Notes shall be prescribed upon the expiry of 
ten years, and claims for payment of interest in respect of the Notes shall be prescribed upon 
the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined in Condition 6) 
thereof, subject to the provisions of Condition 5. 
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9. Replacement of Notes and Coupons 

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced at 
the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses incurred in 
connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the Republic may 
reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be surrendered before 
replacements will be issued. 

10. Meetings of Noteholders and Modification 

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of the holders of the 
Notes to consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary 
Resolution of these Terms and Conditions. The quorum for any meeting convened to 
consider a resolution proposed as an Extraordinary Resolution shall be one or more persons 
holding or representing a clear majority in nominal amount of the Notes for the time being 
outstanding, or at any adjourned such meeting one or more persons being or representing 
Noteholders whatever the nominal amount of the Notes for the time being outstanding so 
held or represented, except that at any meeting, the business of which includes, inter ah, (i) 
modification of the Maturity Date or reduction or cancellation of the nominal amount payable 
upon maturity or otherwise, or variation of the method of calculating the amount of principal 
payable on maturity or otherwise, (ii) reduction of the amount payable or modification of the 
payment date in respect of any interest in respect of the Notes or variation of the method of 
calculating the rate of interest in respect of the Notes, (iii) modification of the currency in 
which payments under the Notes and/or the Coupons appertaining thereto are to be made, 
(iv) modification of the majority required to pass an Extraordinary Resolution or (v) 
modification of the provisions of the Agency Agreement concerning this exception, the 
necessary quorum for passing an Extraordinary Resolution will be one or more persons 
holding or representing not less than 66 per cent., or at any adjourned such meeting not less 
than 33 per cent., of the nominal amount of the Notes for the time being outstanding. Any 
Extraordinary Resolution duly passed at any such meeting will be binding on all the 
Noteholders (whether or not they are present at such meeting) and on all Couponholders. 

The Agent may agree, without the consent of the holders of the Notes or Coupons, to any 
modification to any of the provisions of the Notes which is of a formal, minor or technical 
nature or is made to correct a manifest error. Any such modification shall be binding on all 
Noteholders and Couponholders and, if the Agent so requires, shall be notified to Noteholders 
as soon as practicable thereafter in accordance with Condition 11. Provision is also made in the 
Agency Agreement for modifications to the Agency Agreement which are not materially 
prejudicial to the interests of the Noteholders. 

11. Notices 

64 All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the ,Notes are listed 
on the Luxembourg Stock Exchange and the rules of that exchange so require, in the 
Lrrxembotrrg Won or any other daily newspaper of general circulation in Luxembourg. 
Such notice shall be deemed to have been given on the date of such publication in the 
relevant newspaper or, if published more than once, on the date of the first such 
publication. If publication is not practicable in any such newspaper as is mentioned 
above, notices will be valid if given in such other manner, and shall be deemed to 
have been given on such dates, as the Agent shall determine. Couponholders shall be 
deemed for all purposes to have notice of the contents of any notice given to the 
Noteholders in accordance with this Condition 11. 

@I Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in writing 
and given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with the 
Agent. A copy of any notice-under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to 
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Ministry of Finance, General Accounting Office, Public Debt Management Agency at 
the address stated below. 

12. Agent and Paying Agents 

In acting under the Agency Agreement, the Paying Agents will act solely as agents of the 
Republic and do not assume any obligations or relationships of agency or trust to or with the 
Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement contains provisions for the 
indemnification of the Paying Agents and for relief from responsibility in certain 
circumstances, and entitles any of them to enter into business transactions with the Republic 
without being liable to account to the Noteholders or the Couponholders for any resulting 
profit. 

13. Further Issues 

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Noteholders or 
Couponholders to create and issue further notes having terms and conditions the same as the 
Notes or the same in all respects save for the amount and date of the first payment of interest 
thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with and increase 
the aggregate principal amount of the outstanding Notes. 

14. Governing Law and Submission to jurisdiction 

(4 The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and shall be 
construed in accordance with, English law. 

(b) The Republic hereby irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying 
Agents, the Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to 
have jurisdiction to settle any disputes which may arise out of or in connection with 
the Agency Agreement, the Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, 
action or proceedings arising out of or in connection with the Agency Agreement, the 
Notes and the Coupons (together referred to as Proceedings) may be brought in such 
courts. The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now 
or hereafter to the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and 
any claim that any such Proceedings have been brought in an inconvenient forum and 
hereby further irrevocably agrees that a judgment in any such Proceedings brought in 
the English courts shall be conclusive and binding upon it and may be enforced in the 
courts of any other jurisdiction. Nothing contained in this Condition shall limit any 
right to take Proceedings against the Republic in any other court of competent 
jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or more jurisdictions shall not 
preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction, whether concurrently or 
not. The Republic appoints the Economic and Commercial Counsellor for the time 
being of the Greek Embassy, la Holland Park, London Wll 3TP, Fax 00 44 207 72 
79 934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the event 
of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will 
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any 
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other 
manner permitted by law. The Republic hereby irrevocably and unconditionally 
waives with respect to the Agency Agreement, the Notes and/or the Coupons any 
right to claim immunity from jurisdiction or execution and any similar defence and 
irrevocably and unconditionally consents to the giving of any relief or the issue of any 
process, including, without limitation, the making, enforcement or execution against 
any property whatsoever (irrespective of its use or intended use) of any order or 
judgment validly made or given in connection with any Proceedings. Notwithstanding 
the foregoing, under the laws of the Republic, the funds, assets, rights and general 
property of the Republic located in the Republic are immune from execution and 
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attachment and any process in the nature thereof, and the foregoing waiver shall not 
constitute a waiver of such immunity or of any immunity from execution or 
attachment or process in the nature thereof with respect to the premises of the 
Republic’s diplomatic missions in any jurisdiction which fiords immunity thereto or 
with respect to assets of the Republic outside the Republic necessary for the proper 
functioning of the Republic as a sovereign power. 

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent; of the amount claimed) 
will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in the courts of the Republic to 
obtain a judgement, or to enforce a judgment obtained in any jurisdiction outside the Republic, for the 
payment of any sum due from the Republic. This judicial fee may be recoverable from the defeated party 
by the person commencing such Proceedings ifsuch person is su~essfL1 in such Proceedings. 

LVOO3699.522/ 11 Page11 



SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN 
I GLOBAL FORM 

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which apply to 
the Notes while they are in global form, some of which modify the effect of the terms and 
conditions of the Notes set out in this document. The following is a summary of certain of 
those provisions: 

1. EXCHANGEFORDEFINITIMZNOTES 

(9 The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the 
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon certification as to 
non-U.S. beneficial ownership. 

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole but not, except as provided 
below, in part only, for definitive bearer Notes (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg 
are closed for business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal 
holidays) or have announced an intention permanently to cease business and no alternative 
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Issuer or any person acting on 
its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or referred to in Condition 6 
which would not be required were the Notes in definitive bearer form; or (c) an Event of 
Default (as defined in Condition 7) has occurred and is continuing. 

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of the 
Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not be the default 
notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal amount of 
the Permanent Global Note (which may be equal to or (provided that, if the Permanent 
Global Note is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system agrees) less than 
the outstanding principal amount of Notes represented thereby) for definitive Notes on or 
after the exchange date specified in such notice. 

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global Note may 
surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial exchange, present it for 
endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Note, or 
the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an 
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Notes in bearer 
form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already been 
paid on the Permanent Global Note), security printed in accordance with any applicable legal 
and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III and IV 
of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent Global Note, 
the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and returned to the 
holder together with any relevant definitive Notes. 

2. PAYMENTS 

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an interest in 
the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided that, in the case of an 
improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent Global Note, a 
certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided. 

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the Permanent Global 
Note will be made against presentation for endorsement and, if no further payment falls to be 
made in respect of the Notes, surrender of the Permanent Global Note to or to the order of 
the Agent or such other Paying Agent as shall have been notified to the Noteholders for such 
purpose. A record of each payment so made will be endorsed on the appropriate schedule to 
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the Permanent Global Note, which endorsement will be prima facie evidence that such 
payment has been made in respect of the Notes. 

3. NOTICES 

Notices shall be given as provided in Condition 11, save that so long as the Notes are 
represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the Temporary 
Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing system, in substitution 
for publication as required by Condition 11, notice may be given by delivery of the relevant 
notice to that clearing system for communication by it to entitled accountholders. 

4. PURCHASEANDCANCELLATION 

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase will be effected by reduction 
in the principal amount of the Permanent Global Note. 

5. DEFAULT 

The Global Notes provide that the holder may cause the Global Note or a portion of it to 
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the notice 
to the Republic the principal amount of Notes which is being declared due and payable. 
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USE OF PROCEEDS 

The net proceeds from the issue of Notes, which are estimated to be approximately 
euro 200,000,000, will be used by the Republic for its general funding purposes. 

GREEK TAXATION 

The comments below are of a general nature, and are based on the provisions of tax 
laws currently in force in Greece. Noteholders who are in doubt as to their 
personal tax position should consult their professional advisers. 

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the Notes 
may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on account of, 
any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, as the case may be, Coupon 
is not subject to such tax by reason of his being connected with the Republic or otherwise 
than merely by holding such Note or Coupon. 

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in the 
Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from the sale or 
redemption of their Notes. 

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of 
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or 
transfer of any of the Notes. 
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SUBSCRIPTION AND SALE 

LIE% AG, acting through its division, Warburg Dillon Read (the “Manager”) has, pursuant to 
a Subscription Agreement dated 13 April 2000 (the “Subscription Agreement”), agreed with 
the Republic to subscribe and pay for the Notes at the issue price of 100.05 per cent. of the 
principal amount of the Notes, less a selling concession of 0.025 per cent-. of such principal 
amount of the Notes. The Republic will pay to the Manager a combined management and 
underwriting commission of 0.025 per cent. of the principal amount of the Notes. The 
Republic has agreed to pay the Manager an amount in respect of certain of its costs and 
expenses in connection with the issue of the Notes. The Manager is entitled to terminate the 
Subscription Agreement in certain circumstances prior to payment to the Republic. 

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the 
“Securities Act”) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, 
Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. The 
Manager has agreed that it will not offer, sell or deliver any Notes within the United States or 
to U.S. persons, except as permitted by the Subscription Agreement. 

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes 
within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may 
violate the registration requirements of the Securities Act. 

The Manager has agreed that it has complied and will comply with all applicable provisions of 
the Financial Services Act 1986 with respect to anything done by it in relation to the Notes in, 
from or otherwise involving the United Kingdom. 

GENERAL INFORMATION 

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of Law 
2187/94 of the Republic, as supplemented by article 11 of Law 2628/98 of the Republic (b) 
article 1 of Law 2678/98 of the Republic and (c) Ministerial Decision No. 2/44514/0004 
dated 7 July 1999 of the Minister of Finance of the Republic. 

2. Application has been made to list the Notes on the Luxembourg Stock Exchange. As 
long as the Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange, the Republic will maintain a 
Paying Agent having a specified office in Luxembourg. 

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream, 
Luxembourg with a Common Code of 11030793. The ISIN for the Notes is XSOllO307930. 

4. Copies of the Agency Agreement (or pending execution, a draft thereof), 
incorporating the respective forms of the temporary and permanent Global Notes and the 
definitive Notes, and the Deed of Covenant (or pending execution, a draft thereof), may be 
inspected on any business day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices 
of the Paying Agents. 

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States person 
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States income tax 
laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of the Internal Revenue 
Code”. 
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Ôñïðïðïßçóç ôçò 97441/12.12.2001 áðüöáóçò «Åðá-
íáóýóôáóç ÐñùôïâÜèìéùí Ðåíôáìåëþí Åðéôñï-
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Õëïðïßçóç åíåñãåéþí êáôÜñôéóçò ðñïþèçóçò ôçò áðá-
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 2/318/0004 (1)
Ôñïðïðïßçóç ôçò ìå áñéèì. 2/5138/0004/24.1.2000 áðü-

öáóçò «Óõãêñüôçóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ
Ïñãáíéóìïý Ðåñßèáëøçò ÁóöáëéóìÝíùí Äçìïóßïõ
(Ï.Ð.Á.Ä.) êáé êáèïñéóìüò áðïæçìßùóçò ôïõ ÐñïÝ-
äñïõ, ôùí ìåëþí, ôùí åéóçãçôþí êáé ôïõ ãñáììáôÝá
áõôïý».

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ -
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ - ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÐÑÏÍÏÉÁÓ
¸÷ïíôáò õðüøç: 
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ Í. 2768/99 «Ñýèìéóç

óõíôáîéïäïôéêþí èåìÜôùí, óýóôáóç íïìéêïý ðñïóþðïõ
äçìïóßïõ äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá �Ïñãáíéóìüò Ðåñß-
èáëøçò ÁóöáëéóìÝíùí Äçìïóßïõ (Ï.Ð.Á.Ä.)�, óýóôáóç
áíþíõìçò åôáéñßáò ìå ôçí åðùíõìßá �Áíþíõìç Åôáéñßá
Äéá÷åßñéóçò Åéäéêþí Êåöáëáßùí (Ô.Á.Ð.- Ï.Ô.Å. Á.Å.)� êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á.273).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ Í. 2470/97 «Áíá-
ìüñöùóç ìéóèïëïãßïõ ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äé-
ïßêçóçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á.40).

3. Ôçí õöéóôÜìåíç áíÜãêç ëåéôïõñãßáò ôïõ Ï.Ð.Á.Ä.
ìå óêïðü ôçí ïñãÜíùóç, ðáñáêïëïýèçóç êáé Ýëåã÷ï
ôïõ óõóôÞìáôïò ðáñï÷Þò ôçò õãåéïíïìéêÞò ðåñßèáë-
øçò óôïõò áóöáëéóìÝíïõò ôïõ Äçìïóßïõ, ôç âåëôßùóç
ôçò ðïéüôçôáò êáé ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò áõôÞò, ôç
äéá÷åßñéóç êáé ôïí Ýëåã÷ï ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò, êáèþò
êáé ôçí ïñèïëïãéêÞ áîéïðïßçóç ôùí äéáôéèÝìåíùí ðü-
ñùí.

4. Ôï ãåãïíüò üôé ìå ôçí áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåßôáé
åðéðëÝïí äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ
Ï.Ð.Á.Ä.

5. Ôçí áñéèì. 2/5138/0004/24.1.2000 êïéíÞ áðüöáóç
ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí, Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïß-
êçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò, Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò «Óõãêñü-
ôçóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðåñß-
èáëøçò ÁóöáëéóìÝíùí Äçìïóßïõ (Ï.Ð.Á.Ä.) ê.ëð.» üðùò
ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí áñéèì. 2/53170/0004/2.10.2000
üìïéá áðüöáóç, áðïöáóßæïõìå:

1. Ôñïðïðïéïýìå ôç ìå áñéèì. 2/5138/24.1.2000 êïéíÞ
áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí, Åóùôåñéêþí Äç-
ìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò, Õãåßáò êáé Ðñüíïé-
áò êáé ïñßæïõìå: 

á) Ôïí Áðüóôïëï Äüëãåñá, Ïäïíôßáôñï, ùò Ðñüåäñï
ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðåñßèáë-
øçò ÁóöáëéóìÝíùí Äçìïóßïõ (Ï.Ð.Á.Ä.) ãéá ôïí õðïëåé-
ðüìåíï ÷ñüíï ôçò èçôåßáò ôïõ, óå áíôéêáôÜóôáóç ôïõ
Êùíóôáíôßíïõ Ôóïýìá.

â) Ôçí Óôáõñïýëá - ÖáíÞ ÂáñâÝñç, ùò ôáêôéêü ìÝëïò
ôïõ ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíïõ Ä.Ó., óå áíôéêáôÜóôáóç
ôïõ Ëõêïýñãïõ Ëéáñüðïõëïõ, ìå áíáðëçñùôÞ ôçò ôïí
Äçì. ÂáñÜêç.

2. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýåé ç áíùôÝñù ôñïðïðïéïýìåíç
áðüöáóç.
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Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 4 Éáíïõáñßïõ 2002

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ

ÍÉÊÏÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ ÊÙÓÔÁÓ ÓÊÁÍÄÁËÉÄÇÓ

ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÐÑÏÍÏÉÁÓ

ÁËÅÊÏÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ

Ö

Áñéè. 2/214/0023Á (2)
ÊáôáâïëÞ õðï÷ñåþóåùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ Í. 2954/2001 (ÖÅÊ

255Á/2.11.2001) «ÖïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò, áìïéâáßá êå-
öÜëáéá, óõìðëÞñùóç ôçò ÷ñçìáôéóôçñéáêÞò íïìïèåóßáò
ê.á.ä.».

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 7 ôïõ Üñèñïõ 27 ôïõ Í.
2166/1993 (ÖÅÊ 137Á/24.8.1993) «Êßíçôñá áíÜðôõîçò
åðé÷åéñÞóåùí, äéáññõèìßóåéò óôçí Ýììåóç êáé Üìåóç öï-
ñïëïãßá ê.á.ä.».

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáã. 2 ôïõ Üñ.39 ôïõ Í.
2937/2001 (ÖÅÊ 169/26.7.2001) «Ôñïðïðïßçóç êáé óõ-
ìðëÞñùóç ôùí äéáôÜîåùí ðïõ áöïñïýí ôçí åðÜñêåéá ôùí
éäßùí êåöáëáßùí ôùí åðé÷åéñÞóåùí ðáñï÷Þò åðåíäõôéêþí
õðçñåóéþí êáé ôùí ðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí, ñõèìßóåéò
Å.Õ.Á.È. Á.Å. ê.á.ä.».

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í. 1914/90
«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé
ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ Í. 2842/2000 (ÖÅÊ
207/2000 ô.Á) «ËÞøç óõìðëçñùìáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí
åöáñìïãÞ ôùí Êáíïíéóìþí (ÅÊ) 1103/97, 974/98 ôïõ Óõì-
âïõëßïõ, üðùò éó÷ýïõí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åéóáãùãÞ ôïõ ÅÕÑÙ».

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ Í.
2198/1994 «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí
ãÝíåé, óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé
äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðá-
ñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñ-
öÞ (Üûëïé ôßôëïé)» (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 2459/1997 «Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò"»
(ÖÅÊ 17Á´/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ Í. 2579/98) .

8. Ôçí áñéèì. 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý ôùí Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí óý-
íáøçò, Ýêäïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ë.ð. ôùí äáíåßùí ôïõ
äçìïóßïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)».

9. Ôçí áñéè. 2/4627/0023Á/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé
êåéìÝíïõ ôùí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ,
óôáèåñïý åðéôïêßïõ».

10. Ôçí áñéèì. 1100383/1330/Á0006/31.10.2001 (ÖÅÊ
1485/Â/ 31.10.2001) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí
ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí», áðïöáóßæïõìå:

1. Ôçí åîüöëçóç ìå äÜíåéï ôçò õðï÷ñÝùóçò ôïõ Åë-
ëçíéêïý Äçìïóßïõ ðñïò ôïí ëïãáñéáóìü «Äéêáßùìáôá
Âåâáéþóåùò ÅéóðñÜîåùò Åóüäùí õðÝñ Ôñßôùí», ç
ïðïßá áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí Åõñþ «åêáôü åîÞíôá
åêáôïììýñéá ôñéáêüóéá åâäïìÞíôá äõï ÷éëéÜäåò äéáêü-
óéåò ôñéÜíôá åðôÜ êáé åßêïóé Ýîé ëåðôÜ (160.372.237,26)»
ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 1.1.1998 ìÝ÷ñé 31.12.2000,
óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 7 ôïõ Üñ-
èñïõ 27 ôïõ Í. 2166/1993 óå óõíäõáóìü ìå ôéò äéáôÜ-
îåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 39 ôïõ Í.
2937/2001 ùò áêïëïýèùò:

á) Ìå ôçí êáôáâïëÞ óôéò 11.1.2002 ðïóïý Åõñþ «äõï ÷é-
ëéÜäùí äéáêïóßùí ôñéÜíôá åðôÜ êáé åßêïóé Ýîé ëåðôþí» (=C
2.237,26) óôïí ëïãáñéáóìü Äéêáéþìáôá Âåâáéþóåùò Åé-
óðñÜîåùò Åóüäùí õðÝñ Ôñßôùí.

â) Ìå ôçí Ýêäïóç åíüò(1) Åéäéêïý Ïìïëïãéáêïý Äáíåß-
ïõ óå ÅÕÑÙ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ óõíïëéêïý ýøïõò ÅÕÑÙ
«åêáôü åîÞíôá åêáôïììõñßùí ôñéáêïóßùí åâäïìÞíôá ÷é-
ëéÜäùí» (160.370.000,00) óå Üûëç ìïñöÞ, ìå çìåñïìçíßá
Ýêäïóçò 11.1.2002 êáé ëÞîçò óå 10 éóüðïóåò åôÞóéåò äü-
óåéò üðùò áíáöÝñïíôáé êáôùôÝñù êáé ïíïìáóßá Åéäéêü
ÄÜíåéï Í. 2954/2001 Üñèñï 20.

Ôá áíùôÝñù ïìüëïãá èá åîïöëïýíôáé óýìöùíá ìå ôéò
êáôùôÝñù áíáöåñüìåíåò çìåñïìçíßåò ëÞîçò êáé ôï áíôß-
óôïé÷ï ðïóü:

1) 11.1.2003     ÅÕÑÙ  16.037.000,0
2) 11.1.2004     ÅÕÑÙ�16.037.000,0
3) 11.1.2005     ÅÕÑÙ�16.037.000,0
4) 11.1.2006     ÅÕÑÙ�16.037.000,0
5) 11.1.2007     ÅÕÑÙ�16.037.000,0
6) 11.1.2008     ÅÕÑÙ�16.037.000,0
7) 11.1.2009     ÅÕÑÙ�16.037.000,0
8) 11.1.2010     ÅÕÑÙ�16.037.000,0
9) 11.1.2011     ÅÕÑÙ�16.037.000,0
10) 11.1.2012    ÅÕÑÙ�16.037.000,0
2. Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 1.000 ÅÕÑÙ

êáé äéáôßèåíôáé óôï Üñôéï.
3. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá Ýê-

äïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï 2% åôçóßùò óôáèåñü ãéá üëç ôç
äéÜñêåéá ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé åðß ôïõ áíåîïöëÞ-
ôïõ êÜèå öïñÜ ðïóïý óå Åõñþ óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôé-
êÞ áîßá =C 1.000 (1.000 Åõñþ), ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü
áñéèìü çìåñþí êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ
366 çìåñþí {actual/actual (ISMA)} êáé êáôáâÜëëåôáé äå-
äïõëåõìÝíïò åðß ôïõ áíåîüöëçôïõ õðïëïßðïõ.

4. Ç ðñþôç çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ ïñßæåôáé ç
11.1.2003 êáé ãéá ôá åðüìåíá Ýôç ôçí ßäéá çìåñïìçíßá ìÝ-
÷ñé ôç ëÞîç ôùí ïìïëüãùí, óå åôÞóéá âÜóç.

5. Ôá ïìüëïãá åßíáé ðëçñùôÝá óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò
áîßá ôçí çìåñïìçíßá ôçò ëÞîçò ôïõò, óýìöùíá ìå ôéò ðá-
ñáðÜíù áíáöåñüìåíåò çìåñïìçíßåò (ðáñ.1â). ÅÜí ç ëÞ-
îç ôïõò óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá ç åîüöëçóç èá
ãßíåé ôçí áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç çìÝñá ÷ùñßò íá ðëç-
ñùèåß ðñüóèåôïò ôüêïò.

6. Ôá ïìüëïãá õðüêåéôáé óå äåêáåôÞ ðáñáãñáöÞ ðïõ
áñ÷ßæåé áðü ôçí çìåñïìçíßá ëÞîåùò ôïõ ôßôëïõ êÜèå ïìï-
ëüãïõ.

7. Ïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí õðüêåéíôáé óå öïñïëüãçóç
âÜóåé óõíôåëåóôïý öïñïëüãçóçò ðïõ éó÷ýåé êáôÜ ôçí Ýê-
äïóç ôùí ôßôëùí (10%). Ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ èá ãß-
íåé êáôÜ ôçí åîáñãýñùóç ôùí ôïêïìåñéäßùí.

42 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight



8. Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóç ôïõò áðáëëÜóïíôáé ôùí ôå-
ëþí ÷áñôïóÞìïõ.

9. Tá ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ åßíáé äéáðñáã-
ìáôåýóéìá óôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áîéþí Áèçíþí.

10. Áðü ôéò äéáôÜîåéò áõôÞò ôçò áðüöáóçò ðñïêáëåßôáé
åôÞóéá äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý
ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ Ýôç 2003 ìÝ÷ñé êáé ôï Ýôïò 2012, ç ïðïßá
èá åããñÜöåôáé óôéò êáô' Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõ-
ðçñÝôçóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 3 Éáíïõáñßïõ 2002

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

Ã. ÖËÙÑÉÄÇÓ

Ö
Áñéè. ïéê. 53245 (3)
ÐñïûðïèÝóåéò êáé äéáäéêáóßá Ýêäïóçò ïéêïäïìéêþí áäåé-

þí óõíÞèùí Þ áðëþí äåäïìÝíùí êáé äéáäéêáóéþí
åíôüò ðÝíôå (5) çìåñþí.

ÏÉ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ - ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ,
×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç: 
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 13 ôïõ Üñèñïõ 25 ôïõ

Í. 2539/97 (Á´ 244) «Óõãêñüôçóç ôçò ÐñùôïâÜèìéáò Ôï-
ðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò».

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ áðü 8.7.1993 Ð. Ä/ãìáôïò (Ä´ 795),
ðåñß ôñüðïõ Ýêäïóçò ïéêïäïìéêþí áäåéþí.

3. Ôçí ìå áñéèì. ÄÉÄÊ/Ö1/2/22875/31.10.2001 áðüöáóç
ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äç-
ìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò «ÁíÜèåóç áñìïäéï-
ôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïß-
êçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò» (Â´ 1480).

4. Ôçí áñéèì. Õ6/31.10.2001 áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñ-
ãïý êáé ôçò Õðïõñãïý ÐÅ.×Ù.Ä.Å. «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞ-
ôùí Õðïõñãïý ÐÅ.×Ù.Ä.Å. óôïõò Õöõðïõñãïýò Ðåñé-
âÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí ̧ ñãùí».

5. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí Ýêäïóç ôçò áðüöáóçò áõôÞò
äåí ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïû-
ðïëïãéóìïý.

6. Ôéò ðñïôÜóåéò ôçò ÏìÜäáò ¢ìåóçò ÐáñÝìâáóçò
(ÏÁÐ) ôïõ ÕÐÅÓÄÄÁ.

7. Ôçí áíÜãêç âåëôßùóçò ôùí ðáñå÷ïìÝíùí õðçñåóéþí
ðñïò ôïí ðïëßôç óôïí ôïìÝá åõèýíçò ôïõ Õðïõñãåßïõ
ÐÅ.×Ù.Ä.Å. óå óõíäõáóìü ìå ôï ãåãïíüò üôé ç åîÝëéîç ôçò
ôå÷íïëïãßáò êáé ç åéóáãùãÞ íÝùí ìåèüäùí åñãáóßáò,
üðùò ç êáôÜ ôï äõíáôüí åîõðçñÝôçóç ôçò äéáäéêáóßáò
«áðü ìßá óôÜóç», åðéôñÝðïõí ôçí óõíôüìåõóç ôïõ ÷ñüíïõ
äéåêðåñáßùóçò áðëþí ïéêïäïìéêþí Üäåéùí, ãéá ôçí Ýêäï-
óç ôùí ïðïßùí áðáéôïýíôáé «óõíÞèç Þ áðëÜ äåäïìÝíá êáé
äéáäéêáóßåò», áðïöáóßæïõìå:

1. ÁðëÝò ïéêïäïìéêÝò Üäåéåò ðïõ Ý÷ïõí óõíÞèç Þ áðëÜ
äåäïìÝíá êáé äéáäéêáóßåò êáé ïé ïðïßåò õðïâÜëëïíôáé ìå
ôá ðëÞñç óôïé÷åßá ðïõ áðáéôïýíôáé üðùò áõôÜ ðñïâëÝ-
ðïíôáé áðü ôï Ð. Ä/ãìá 8/13.7.93 (Ä´ 795) êáé ôéò ó÷åôéêÝò
åãêõêëßïõò ãéá ôçí Ýêäïóç ôùí ïéêïäïìéêþí áäåéþí,
åëÝã÷ïíôáé êáé ÷ïñçãïýíôáé åíôüò ðÝíôå (5) çìåñþí áðü
ôçí õðïâïëÞ ôïõò.

2. ÁðëÝò ïéêïäïìéêÝò Üäåéåò ìå óõíÞèç Þ áðëÜ äåäïìÝ-
íá êáé äéáäéêáóßåò åßíáé ãåíéêÜ êÜèå ïéêïäïìéêÞ Üäåéá ãéá
ôçí ïðïßá : 

� äåí áðáéôåßôáé Ýãêñéóç åíåñãçôéêÞò ðõñïðñïóôáóßáò
áðü ôçí ðõñïóâåóôéêÞ õðçñåóßá 

� äåí áðáéôåßôáé Ýãêñéóç áñìüäéïõ öïñÝá ãéá ôçí ëåé-
ôïõñãéêüôçôá 

� ôï ôõ÷üí õðÜñ÷ïí êôßñéï Ý÷åé áíåãåñèåß óýìöùíá ìå
íüìéìç ïéêïäïìéêÞ Üäåéá 

� óôï ïéêüðåäï äåí õößóôáôáé óõíéäéïêôçóßá 
� üðïéá åßíáé ðëÞñçò ãéá õðïâïëÞ, óõíïëéêü Ýëåã÷ï êáé

Ýêäïóç.
3. Ç äéáäéêáóßá Ýêäïóçò ôùí ïéêïäïìéêþí áäåéþí ðïõ

Ý÷ïõí óõíÞèç äåäïìÝíá êáé õðïâÜëëïíôáé ìå ôá ðëÞñç
óôïé÷åßá ðïõ áðáéôïýíôáé êáé ðñïâëÝðïíôáé áðü ôï Ð.
Ä/ãìá 8/13.7.93 (Ä´ 795) êáé ôéò ó÷åôéêÝò åãêõêëßïõò ðåñß
ôñüðïõ åêäüóåùò ïéêïäïìéêþí áäåéþí, èá ðñÝðåé íá áêï-
ëïõèåß åí óåéñÜ ôá åðüìåíá óôÜäéá : 

3.á. ÕÐÏÂÏËÇ-ÅËÅÃ×ÏÓ ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÏÕ & ÏÑÙÍ
ÄÏÌÇÓÇÓ- ÅËÅÃ×ÏÓ ÐËÇÑÏÔÇÔÁÓ - ×ÑÅÙÓÇ.

á.1. ÕðïâïëÞ ôùí áéôÞóåùí ãéá Ýêäïóç ïéêïäïìéêþí
áäåéþí óôï ðñùôüêïëëï ôçò Õðçñåóßáò. Óôçí áßôçóç ðñÝ-
ðåé íá õðÜñ÷ïõí êáôáãåãñáììÝíá ðëÞñùò êáé óùóôÜ üëá
ôá óôïé÷åßá êáé ìåëÝôåò ðïõ ôçí óõíïäåýïõí.

á.2. ̧ ëåã÷ïò áõèçìåñüí ôïðïãñáöéêïý, ôùí üñùí äü-
ìçóçò êáé ôçò ôõ÷üí áíáóôïëÞò ÷ïñÞãçóçò ïéêïäïìéêþí
áäåéþí.

á.3. ̧ ëåã÷ïò áõèçìåñüí ôçò ðëçñüôçôáò ôùí õðïâáë-
ëïìÝíùí óôïé÷åßùí êáé ìåëåôþí, óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõ-
óåò äéáôÜîåéò, ìå ó÷åôéêÞ åðéóÞìáíóç óôï öýëëï åëÝã÷ïõ
ðëçñüôçôáò êáé ÷áñáêôçñéóìü ôçò áßôçóçò ùò åîÞò: 

1. ÐëÞñçò ãéá õðïâïëÞ 
Þ 2. ÐëÞñçò ãéá õðïâïëÞ, ðëçí öïñïôå÷íéêþí óôïé÷åßùí

ìå åîáßñåóç ôéò áìïéâÝò ìç÷áíéêþí êáé Ýëåã÷ï - óõíÞèç Þ
áðëÜ äåäïìÝíá - äéáäéêáóßá ðÝíôå (5) çìåñþí ãéá Ýëåã÷ï
Þ 

3. ÐëÞñçò ãéá õðïâïëÞ, Ýëåã÷ï êáé Ýêäïóç - óõíÞèç Þ
áðëÜ äåäïìÝíá - äéáäéêáóßá ðÝíôå (5) çìåñþí ãéá Ýëåã÷ï
Þ 

4. ÅëëéðÞò ãéá õðïâïëÞ - åðéóôñåðôÝá.
á.4.1. Ïé áéôÞóåéò ðïõ ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò «ÐëÞñåéò ãéá

ÕðïâïëÞ êáé ¸êäïóç», ÷ñåþíïíôáé áõèçìåñüí óôïõò
åíôåôáëìÝíïõò õðáëëÞëïõò ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôùí óôïé÷åßùí
ôïõ öáêÝëïõ.

á.4.2.1. Ôçí åõèýíç ãéá ôçí «áõèçìåñüí» äéáäéêáóßá ôïõ
(á) óôáäßïõ êáé ôçí ÷ñÝùóç ôùí áéôÞóåùí ôçí Ý÷åé ï ðñïú-
óôÜìåíïò ôçò õðçñåóßáò Þ ï ôõ÷üí ðñïúóôÜìåíïò ôïõ
ôìÞìáôïò áäåéþí Þ ï åíôåôáëìÝíïò ãéá ôï óêïðü áõôü
õðÜëëçëïò.

á.4.2.2. Ç äéáäéêáóßá ÷ñÝùóçò ôùí áéôÞóåùí ìðïñåß íá
ñõèìéóôåß áõôüìáôá, ìå áðüöáóç ôùí ðñïúóôáìÝíùí, äç-
ëáäÞ áëöáâçôéêÜ Þ êáôÜ ðåñéï÷Þ Þ êáôÜ ÷ñÞóç Þ ìÝãåèïò
êôéñßùí Þ äéáöïñåôéêÜ, Ýôóé þóôå íá ìçí áðáéôåßôáé êÜèå
öïñÜ óõãêåêñéìÝíç ÷ñÝùóç.

á.4.3. Ç äéáäéêáóßá ôïõ (á) óôáäßïõ ìðïñåß íá ãßíåôáé êáé
ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ åíäéáöåñïìÝíïõ.

3.â. ÅËÅÃ×ÏÓ ÓÔÏÉ×ÅÉÙÍ ÊÁÉ ÌÅËÅÔÙÍ 
â. 1.1. Ïé åíôåôáëìÝíïé õðÜëëçëïé «åëÝã÷ïõí êáôÜ áðü-

ëõôç ðñïôåñáéüôçôá», Üëëùí õðï÷ñåþóåùí ôïõò, ôá äé-
êáéïëïãçôéêÜ êáé ôéò ìåëÝôåò ôïõ öáêÝëïõ êáé ôá åãêñß-
íïõí áí êáé åö� üóïí åßíáé óùóôÜ.
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 741
14 Éïõíßïõ 2002

Ôñïðïðïßçóç ôçò 2/799981/0022/22.1.2001 (ÖÅÊ
92/Â/31.1.2001) áðüöáóç êáèïñéóìïý áðïäï÷þí
åðéôüðéïõ ðñïóùðéêïý ôùí Ãñáöåßùí Ôýðïõ Âáñ-
óïâßáò, Âåëéãñáäßïõ, ÂïõäáðÝóôçò, Âïõêïõñåóôß-
ïõ, Åëóßíêé, Êáßñïõ, Êïðåã÷Üãçò, Ëéóóáâþíáò,
Ìüó÷áò, ÐñÜãáò, Óêïðßùí, Óüöéáò, Óôïê÷üëìçò,
Ôåë-Áâßâ, ÔéñÜíùí êáé ×Üãçò .................................. 1

ÄéÜèåóç ïìïëüãùí óôéò 5.6.2002 ãéá ôçí êÜëõøç ïöåé-
ëþí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ ðñïò ôï ºäñõìá Êïé-
íùíéêþí Áóöáëßóåùí. ............................................. 2

ÕðåñùñéáêÞ áðáó÷üëçóç ìïíßìùí õðáëëÞëùí ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ ÊñÞôçò. .......................................... 3

ÕðåñùñéáêÞ áðáó÷üëçóç ðñïóùðéêïý éäéùôéêïý äé-
êáßïõ áïñßóôïõ ÷ñüíïõ ôïõ Ðáí/ìßïõ ÊñÞôçò ....... 4

Êáèïñéóìüò ðÜãéáò áðïæçìßùóçò ôïõ ÐñïÝäñïõ êáé
ôùí ìåëþí ôçò Ýêôáêôçò åðéôñïðÞò êáôÜñôéóçò,
ðáñÜäïóçò êáé ðáñáëáâÞò ðáñáóôáôéêþí êáé ðá-
ñáêïëïýèçóçò êáé ðáñáëáâÞò ôïõ åðß ðëÝïí Ýñ-
ãïõ «Åðåîåñãáóßá óôïé÷åßùí êáé åíçìÝñùóç êáñ-
ôåëþí áóöáëéóìÝíùí ôïõ ÔÓÌÅÄÅ ÷ñïíéêïý äéá-
óôÞìáôïò 1972 - 1992» óôï Ôáìåßï ÓõíôÜîåùí
Ìç÷áíéêþí êáé Åñãïëçðôþí Äçìïóßùí ̧ ñãùí...... 5

ÕðåñùñéáêÞ åñãáóßá ìüíéìïõ ðñïóùðéêïý Ïñãáíé-
óìïý ËéìÝíáò Âüëïõ Á. Å. Á� åîáìÞíïõ 2002 ......... 6

Ñýèìéóç èåìÜôùí ðïõ áöïñïýí ôç óýíáøç óõìâÜóå-
ùí ôùí ÌïíÜäùí ×ñüíéáò ÁéìïêÜèáñóçò åêôüò Íï-
óïêïìåßùí êáé Êëéíéêþí ìå öõóéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóù-
ðá êáé áóöáëéóôéêïýò ïñãáíéóìïýò êáé ôáìåßá êáé
ôçí êïóôïëüãçóç ôçò áéìïêÜèáñóçò..................... 7

Åðáíáðñïóäéïñéóìüò ôïõ ôåëéêïý äéïñèùìÝíïõ íáý-
ëïõ åðéâáôþí êáé ï÷çìÜôùí óôá Å/Ã-Ï/Ã ðëïßá óôçí
ðïñèìåéáêÞ ãñáììÞ ÐÅÑÁÌÁ - ÐÁËÏÕÊÉÁ ÓÁËÁ-
ÌÉÍÁÓ êáé óôç ãñáììÞ ÐÅÉÑÁÉÁ - ÁÉÃÉÍÁ" ............. 8

ÊáèéÝñùóç åñãáóßáò Êõñéáêþí êáé åîáéñåóßìùí çìå-
ñþí óå õðáëëÞëïõò ôïõ ÄÞìïõ Êáëáìðáêßïõ Í
ÄñÜìáò ðñïò óõìðëÞñùóç ôçò åâäïìáäéáßáò õðï-
÷ñåùôéêÞò êáé ðÝñáí áõôÞò. ................................... 9

ÊáèéÝñùóç õðåñùñéáêÞò åñãáóßáò õðáëëÞëùí ôçò
Ä/íóçò Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí Íïì. Áõôïäéïßêçóçò
Êáñäßôóáò............................................................... 10

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ

Áñéè. 2/25595/0022 (1)
Ôñïðïðïßçóç ôçò 2/799981/0022/22.1.2001 (ÖÅÊ 92/

Â/31.1.2001) áðüöáóç êáèïñéóìïý áðïäï÷þí åðéôü-
ðéïõ ðñïóùðéêïý ôùí Ãñáöåßùí Ôýðïõ Âáñóïâßáò,
Âåëéãñáäßïõ, ÂïõäáðÝóôçò, Âïõêïõñåóôßïõ, Åëóßíêé,
Êáßñïõ, Êïðåã÷Üãçò, Ëéóóáâþíáò, Ìüó÷áò, ÐñÜãáò,
Óêïðßùí, Óüöéáò, Óôïê÷üëìçò, Ôåë-Áâßâ, ÔéñÜíùí êáé
×Üãçò.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÔÕÐÏÕ ÊÁÉ

ÌÅÓÙÍ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 181/1994 (ÖÅÊ 116/Á/7.7.94)

«Óõãêñüôçóç ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Ôýðïõ êáé Ðëçñï-
öïñéþí óå Õðïõñãåßï Ôýðïõ êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝ-
ñùóçò êáé êáèïñéóìüò ôùí áñìïäéïôÞôùí ôïõ».

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä 258/1993 «Ðåñß Ïñãáíéóìïý
ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Ôýðïõ êáé Ðëçñïöïñéþí ôïõ
Õðïõñãåßïõ Ðñïåäñßáò ôçò ÊõâÝñíçóçò, üðùò ôñïðï-
ðïéÞèçêå ìå ôï Ð.Ä. 171/1994 (ÖÅÊ 108/Á/6.7.94).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 137/1996 (ÖÅÊ 107/á/10.6.96)
«Óýóôáóç ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÅíçìÝñùóçò óôï Õðïõñ-
ãåßï Ôýðïõ êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò ÅíçìÝñùóçò êáé êáèïñé-
óìüò ôùí áñìïäéïôÞôùí ôçò».

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ðáñ. 3 ôïõ Í.2328/1995
«Íïìéêü êáèåóôþò ôçò éäéùôéêÞò ôçëåüñáóçò êáé ôçò ôï-
ðéêÞò ñáäéïöùíßáò, ñýèìéóç èåìÜôùí ôçò ñáäéïôçëåï-
ðôéêÞò áãïñÜò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

5. Ôçí áðüöáóç ÄÉÐÐ/Ö.ÅÃÊÑ. 19/20/20446/4.10.2000
ôçò ÅðéôñïðÞò ôçò Ð.Õ.Ó. 55/98, ìå ôçí ïðïßá åãêñßèçêå ç
ðñüóëçéìç äåêáÝîé (16) áôüìùí (Åðéôüðéï Ðñïóùðéêü) ìå
ó÷Ýóç åñãáóßáò Éäéùôéêïý Äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ óå
Ãñáöåßá Ôýðïõ Åîùôåñéêïý ôïõ Õðïõñãåßïõ Ôýðïõ êáé
Ì.Ì.Å.

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ Í. 1558/1985 «Êõ-
âÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» üðùò ðñïóôÝèçêå ìå
ôç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 27 ôïõ Í.2081/1992 êáé áíôéêáôá-
óôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ôïõ Í.2469/1997 (ÖÅÊ 28/Á).

7. Ôç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 40 ôïõ Í.849/1978, üðùò óõ-
ìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 8 ôïõ Í.2129/ 1993.

9691

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
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8. Ôçí êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìéêþí, 1100383/1330/Á0006/ 31.10.2001 «ÁíÜ-
èåóç áñìïäéïôÞôùí ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí óôïí Õöõ-
ðïõñãü Ïéêïíïìéêþí» (ÖÅÊ 1485/Â/01).

9. Ôçí 2/79981/0022/22.1.2001 (ÖÅÊ 92/Ä/31.1. 2001)
áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ôýðïõ êáé ÌÝóùí ÌáæéêÞò Åíç-
ìÝñùóçò êáé Õöõðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò
áðïäï÷þí åðéôüðéïõ ðñïóùðéêïý ôùí Ãñáöåßùí Ôýðïõ
Âáñóïâßáò, Âåëéãñáäßïõ, ÂïõäáðÝóôçò, Âïõêïõñåóôß-
ïõ, Åëóßíêé, Êáßñïõ, Êïðåã÷Üãçò, Ëéóóáâþíáò, Ìüó÷áò,
ÐñÜãáò, Óêïðßùí, Óüöéáò, Óôïê÷üëìçò, ÔÝë-Áâßâ, ÔéñÜ-
íùí êáé ×Üãçò».

10. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí ðáñïýóá áðüöáóç ðñïêá-
ëåßôáé äáðÜíç ç ïðïßá áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí ÷éëßùí ôå-
ôñáêïóßùí äÝêá Ýîé (1.416,00) EURO, ãéá ôï ïéêïíïìéêü
Ýôïò 2002 ç ïðïßá äýíáôáé íá áíôéìåôùðéóèåß áðü ôéò ðé-
óôþóåéò ôïõ ÊÁÅ 5115 êáé åðôÜ ÷éëéÜäåò ïãäüíôá (7.080)
Åõñþ ãéá ôá åðüìåíá ðÝíôå (5) Ýôç, áðïöáóßæïõìå:

Ôñïðïðïéïýìå ôçí 2/79981/0022/22.1.2001 (ÖÅÊ 92/Â/
31.1.2001) áðüöáóç ùò ðñïò ôïí êáèïñéóìü áðïäï÷þí
ôïõ åðéôüðéïõ ðñïóùðéêïý ôïõ Ãñáöåßïõ Ôýðïõ Óêïðßùí
êáé êáèïñßæïõìå áõôÝò óôï ðïóü ôùí ÷éëßùí ðåíÞíôá ôåó-
óÜñùí (1.054) Äïëëáñßùí ÇÐÁ Þôïé ÷éëßùí äéáêïóßùí
(1.200) åõñþ ìçíéáßùò êáé äåêáÝîé ÷éëéÜäùí ïêôáêïóßùí
åõñþ åôçóßùò.

ÊáôÜ ôá ëïéðÜ åîáêïëïõèåß íá éó÷ýåé ç 2/79981/ 0022/
22.1.2001 (ÖÅÊ 92/Â/31.1 2001) üìïéá.

Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá
ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 31 ÌáÀïõ 2002
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÔÕÐÏÕ ÊÁÉ ÌÅÓÙÍ

ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖËÙÑÉÄÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ ÐÑÙÔÏÐÁÐÁÓ

Ö

Áñéè. 2/31248/0023Á (2)
ÄéÜèåóç ïìïëüãùí óôéò 5.6.2002 ãéá ôçí êÜëõøç ïöåéëþí

ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ ðñïò ôï ºäñõìá Êïéíùíéêþí
Áóöáëßóåùí.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í. 1914/90

(ÖÅÊ 178Á/90) «Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé ÁíÜðôõîç ôïõ Äçìü-
óéïõ ÔïìÝá êáé ôçò êåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìß-
óåéò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2187/1994 «Ñýèìé-
óç èåìÜôùí Äçìïóßïõ ×ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.94).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ Í.2198/94
(ÖÅÊ 43Á/22.3.94) «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáë-
ëÞëùí, åí ãÝíåé óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äç-
ìïóßïõ êáé äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò Óõ-
óôÞìáôïò Ðáñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå
ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ (Üõëïé ôßôëïé)».

4. Ôï Üñèñï 11 ôïõ Í.2459/97 (ÖÅÊ 17/Á/97), üðùò Ý÷åé
ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýåé ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ
Í.2579/98.

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 90 êáé 91 ôïõ Í.2362/1995
(ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995) «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý ,
åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

6. Ôçí 2021180/2981/0023/97 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí åêäüóåùò êáé åîõðçñå-
ôÞóåùò ê.ëð. Êñáôéêþí Äáíåßùí».

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 51 ôïõ Í. 2972/2001 (ÖÅÊ
291 Á/27.12.2001) «Åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò ïñãÜíùóçò êáé
ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Éäñýìáôïò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

8. Ôçí áðü 5.6.2002 óýìâáóç êáèïñéóìïý ôùí üñùí êáé
ôïõ ôñüðïõ åîüöëçóçò ïöåéëþí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ
ðñïò ôï ÉÊÁ.

9. Ôçí 2/4627/0023Á/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí
ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå ÅÕÑÙ, óôáèåñïý åðé-
ôïêßïõ».

10. Ôéò áðïöÜóåéò ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí 2/14191/
0023/8.3.2002, 2/7952/0023/11.2.2002, 2/1019/0023/
10.1.2002 êáé 2/22303/0023/17.4.2002, ìå ôéò ïðïßåò áðï-
öáóßóôçêå ç Ýêäïóç ïìïëüãùí óôáèåñïý åðéôïêßïõ ôñéå-
ôïýò, ðåíôáåôïýò, äåêáåôïýò êáé åéêïóáåôïýò äéÜñêåéáò
áíôßóôïé÷á.

11. Ôçí 1100383/1330/Á0006/31.10.2001 (ÖÅÊ 1485/Â/
31.10.2001) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí
Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí», áðïöáóßæïõìå:

Ôçí äéÜèåóç ìå re opening óôéò 5.6.2002, ïìïëüãùí ôïõ
Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôáèåñïý åðéôïêßïõ, óõíïëéêÞò ïíï-
ìáóôéêÞò áîßáò åíüò äéóåêáôïììõñßïõ ôåôñáêïóßùí ðå-
íÞíôá ôñéþí åêáôïììõñßùí ïêôáêïóßùí åîÞíôá äõï ÷éëéÜ-
äùí Åõñþ (6 1.453.862.000), üðùò áíáëõôéêÜ ðåñéãñÜ-
öïíôáé óôïí ðáñáêÜôù ðßíáêá ïìïëüãùí.

Ôá ïìüëïãá áõôÜ, èá äéáôåèïýí óôï É.Ê.Á. óôéò 5-6-
2002, ãéá ôçí êÜëõøç ïöåéëþí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ
ðñïò ôï É.Ê.Á., óõíïëéêïý ðïóïý 1.467.351.430,67 Åõñþ,
óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 51 ôïõ Í. 2972/
2001 êáé ôçò áðü 5.6.2002 óýìâáóçò êáèïñéóìïý ôùí
üñùí êáé ôïõ ôñüðïõ åîüöëçóçò ïöåéëþí ôïõ Åëëçíéêïý
Äçìïóßïõ ðñïò ôï ÉÊÁ.

9692 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

ÐÉÍÁÊÁÓ ÏÌÏËÏÃÙÍ ÄÉÁÈÅÓÇÓ 5.6.2002

Çì. Ýêäïóçò Äáíåßïõ ISIN ÄéÜñêåéá ÏíïìáóôéêÞ áîßá Áîßá Ä/óìïý Äåä/ìÝíïé ôüêïé

Óå Åõñþ Óå Åõñþ Óå Åõñþ 

15/03/2002 GR 0110013/159 3ÅÔÇ 500.000.000,00 501.300.000,00 5.225.000,00

14/02/2002 GR 0114012/371 5ÅÔÇ 400.000.000,00 395.240.000,00 5.656.000,00

17/01/2002 GR 0124018/525 10ÅÔÇ 300.000.000,00 295.530.000,00 5.997.000,00

24/04/2002 GR 0133002/155 20ÅÔÇ 253.862.000,00 256.679.868,20 1.723.722,98

Óýíïëï: 1.453.862.000,00 1.448.749.868,2 18.601.722,98
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Óýìöùíá ìå ôïí ðáñáðÜíù ðßíáêá, ôï ôåëéêü ðïóü , ðïõ
ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí (áîßá äéáêáíï-
íéóìïý + äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé), áíÝñ÷åôáé óå Ýíá äéóå-
êáôïììýñéï ôåôñáêüóéá åîÞíôá åðôÜ åêáôïììýñéá ôñéá-
êüóéåò ðåíÞíôá ìéá ÷éëéÜäåò ðåíôáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá Åõ-
ñþ êáé äåêáïêôþ ëåðôÜ (6 1.467.351.591,18).

ÄåäïìÝíïõ üôé ç ïöåéëÞ ôïõ Äçìïóßïõ, óýìöùíá ìå ôá
ðáñáðÜíù, åßíáé ßóç ìå 1.467.351.430,67 Åõñþ êáé ôá ïìü-
ëïãá ðïõ äéáôßèåíôáé áíôéóôïé÷ïýí óå ôåëéêÞ áîßá
1.467.351.591,18 Åõñþ, ôï ÉÊÁ õðï÷ñåïýôáé íá êáôáâÜëëåé
óôï Åëëçíéêü Äçìüóéï, óôéò 5/6/2002, ôï ðïóü ôùí 6 160,51.

ÊÜëõøç ÄáðÜíçò

Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí ðñïêá-
ëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý
ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2002, åíþ ðñïêáëåßôáé äáðÜíç ãéá
ôá ïéêïíïìéêÜ Ýôç 2003 Ýùò 2022, ç ïðïßá èá åããñÜöåôáé
óôéò êáô� Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò ôïõ
Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâÝñíçóçò.

ÁèÞíá, 5 Éïõíßïõ 2002
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖËÙÑÉÄÇÓ

Ö

Áñéè. 2/27457/0022 (3)
ÕðåñùñéáêÞ áðáó÷üëçóç ìïíßìùí õðáëëÞëùí ôïõ

Ðáíåðéóôçìßïõ ÊñÞôçò».

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÅÈÍÉÊÇÓ

ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Í.2470/1997 «Áíá-

ìüñöùóç ìéóèïëïãßïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïß-
êçóçò êáé Üëëåò óõíáöåßò äéáôÜîåéò» (Á.40), üðùò áíôé-
êáôáóôÜèçêáí áðü ôï Üñèñï 15 ôïõ Í,.2592/1998 «Áíá-
ðñïóáñìïãÞ óõíôÜîåùí ðïëéôéêþí óõíôáîéïý÷ùí ôïõ
Äçìïóßïõ, ñýèìéóç óõíôáîéïäïôéêþí èåìÜôùí êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (Á. 57).

2. Ôçí 2/74260/0004/15.10.99 (ÖÅÊ 1925/15.10.1999
ô.Â�) êïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç.

3. Ôçí ÓÔ5/5/1.2.2000 (ÖÅÊ 132/10.2.2000 ô.Â�) Õðïõñ-
ãéêÞ Áðüöáóç.

4. Ôéò åãêõêëßïõò 2030771/4262/0022/24.4.1997 êáé
2022941/2297/ 0022/7.4.1998 êáé 2/8803/0022/8.2.99 ôïõ
Ãåíéêïý Ëïãéóôçñßïõ ôïõ ÊñÜôïõò.

5. Ôï Ýããñáöï 443/24.1.2002 ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÊñÞ-
ôçò áðü ôï ïðïßï ðñïêýðôåé üôé:

Á) Ïé õðåñùñßåò èá ãßíïíôáé áðü ÄåõôÝñá Ýùò Ðáñá-
óêåõÞ.

Â) Õðåýèõíïé ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç êáé ôïí Ýëåã÷ï
ðñáãìáôéêÞò ðáñï÷Þò ôçò õðåñùñéáêÞò áðáó÷üëçóçò
ïñßæïíôáé ïé ðáñáêÜôù :

Ãéá ôïõò öýëáêåò êáé ôïõò ïäçãïýò ðïõ õðçñåôïýí óôï
ÑÝèõìíï ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Ä/íóçò Äéïéêçôéêïý Ðáíôá-
æÞò êáé ãéá ôïõò áíôßóôïé÷ïõò ðïõ õðçñåôïýí óôï ÇñÜ-
êëåéï ï ÐñïúóôÜìåíïò ôçò Õðïäéåýèõíóçò Äéïéêçôéêïý
ËáñåôæÜêçò ÐÝôñïò.

6. Ôï ãåãïíüò üôé ç óõíïëéêÞ äáðÜíç ðïõ ðñïêáëåßôáé
áðü ôçí áðüöáóç áõôÞ áíÝñ÷åôáé óôï ðïóü ôùí 14.000

åõñþ êáé èá âáñýíåé ôïí ðñïûðïëïãéóìü åîüäùí ôïõ Ðá-
íåðéóôçìßïõ ÊñÞôçò äåí ìðïñåß, óå êáìéÜ ðåñßðôùóç, íá
õðåñâåß óå åôÞóéá âÜóç ôï ýøïò ôùí åôÞóéùí ðéóôþóåùí
ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ðïõ Ý÷ïõí ãñáöåß ãéá ôçí áéôßá áõ-
ôÞ, ìç åðéôñåðïìÝíçò ôçò ìåôáâïëÞò ôïõò åßôå ìå ôñïðï-
ðïßçóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý åßôå ìå ÷ïñÞãçóç óõìðëç-
ñùìáôéêþí êïíäõëßùí, áðïöáóßæïõìå:

Åãêñßíïõìå ìÝóá óôá ðëáßóéá ôùí åãêåêñéìÝíùí ðéóôþ-
óåùí ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý Ýôïõò 2002 ôçí õðåñùñéáêÞ
áðáó÷üëçóç, ðÝñáí ôïõ õðï÷ñåùôéêïý ùñáñßïõ êáé ìÝ-
÷ñé 22çò þñáò, áðü 1.4.2002 ìÝ÷ñé 30.6.2002 êáé ãéá áñéè-
ìü ùñþí äýï ÷éëéÜäùí ôñéáêïóßùí åâäïìÞíôá (2.370) óõ-
íïëéêÜ óôï ðáñáêÜôù ðñïóùðéêü ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
ÊñÞôçò ùò åîÞò:

Á) óå Ýíôåêá (11) öýëáêåò ÷éëßùí åîáêïóßùí ðåíÞíôá
(11 × 50 × 3 = 1650 þñåò).

Â) óå äýï (2) ïäçãïýò ãéá áñéèìü ùñþí ôåôñáêïóßùí
óáñÜíôá (2 × 70 × 3 = 420 þñåò) êáé äýï (2) áêüìá ïäç-
ãïýò ãéá áñéèìü ùñþí ôñéáêïóßùí (2 × 50 × 3 = 300 þñåò),

Ç áðüöáóç áõôÞ éó÷ýåé áðü ôç äçìïóßåõóÞ ôçò óôçí
Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò, ìÝ÷ñé 30.6.2002.

Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá
ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 30 ÌáÀïõ 2002

Ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò

Äçìïó/ìéêÞò ÐïëéôéêÞò Õðïõñãåßïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí Ðáéäåßáò & ÈñçóêåõìÜôùí

É. ÊÏÕÓÏÕËÁÊÏÓ ÁÈÁÍ. ÔÓÏÕÑÏÐËÇÓ

Ö

Áñéè. 2/30399/0022 (4)
ÕðåñùñéáêÞ áðáó÷üëçóç ðñïóùðéêïý éäéùôéêïý äéêáßïõ

áïñßóôïõ ÷ñüíïõ ôïõ Ðáí/ìßïõ ÊñÞôçò.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÅÈÍÉÊÇÓ

ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Í.2470/1997 «Áíá-

ìüñöùóç ìéóèïëïãßïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïß-
êçóçò êáé Üëëåò óõíáöåßò äéáôÜîåéò» (Á.40), üðùò áíôé-
êáôáóôÜèçêáí áðü ôï Üñèñï 15 ôïõ Í..2592/1998 «Áíá-
ðñïóáñìïãÞ óõíôÜîåùí ðïëéôéêþí óõíôáîéïý÷ùí ôïõ
Äçìïóßïõ, ñýèìéóç óõíôáîéïäïôéêþí èåìÜôùí êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (Á 57).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 40 ôïõ Í.849/78.
3. Ôçí êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç 2026439/3480/0022/

30.5.97 «ÅðÝêôáóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í.2470/97 óôï
ðñïóùðéêü ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ðïõ
áðáó÷ïëåßôáé óôï Äçìüóéï ÍÐÄÄ êáé ÏÔÁ» (ÖÅÊ 462 ô.Â�)

4. Ôçí 1039386/441/Á.0006/21.4.2000 (ÖÅÊ 571 Â/
21.4.2000) êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò
Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí».

5. Ôçí 2/74260/0004/15.10.99 (ÖÅÊ 1925/15.10.1999
ô.Â�) êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç.

6. Ôçí ÓÔ5/5/1.2.2000 (ÖÅÊ 132/10.2.2000 ô.Â�) õðïõñ-
ãéêÞ áðüöáóç.

7. Ôçí 174/25.2.2002 Áðüöáóç ôïõ Óùì. Åðéèåþñçóçò
Åñãáóßáò (ÐåñéöåñåéáêÞ Ä/íóç ÊñÞôçò, Ôì. Êïéí Åðéèåþ-
ñçóçò Ñåèýìíïõ).

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 9693



F
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 796
27 Éïõíßïõ 2002

¸êäïóç Ïìïëïãéáêïý Äáíåßïõ äåêáåôïýò äéÜñêåéáò,
óôáèåñïý åðéôïêßïõ, ìå çìåñïìçíßá Ýêäïóçò ôçí
20.06.2002 êáé ëÞîçò ôçí 20.06.2012, óõíïëéêïý
ýøïõò ôåôñáêïóßùí äåêáôñéþí åêáôïììõñßùí
åðôáêïóßùí Ýíôåêá ÷éëéÜäùí Åõñþ (6 413.711.000) 1

Êáèïñéóìüò áðïæçìßùóçò Ìåëþí ôçò ÏìÜäáò Äéïßêç-
óçò ¸ñãïõ ãéá ôï ó÷åäéáóìü êáé ôçí ðáñáêïëïý-
èçóç ôçò êáôÜñôéóçò ôïõ ×Üñôç Õãåßáò êáé Ðñüíïé-
áò. ........................................................................... 2

¸ãêñéóç ùñþí õðåñùñéáêÞò,áðáó÷üëçóçò õðáëëÞ-
ëùí ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ. . 3

Êáèïñéóìüò áíùôÜôïõ ïñßïõ Ýêäïóçò åããõçôéêþí åðé-
óôïëþí áðü ôçí ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ 
Á. Å. ......................................................................... 4

Óýóôáóç, óõãêñüôçóç êáé ïñéóìüò ìåëþí ïìÜäáò åñ-
ãáóßáò ãéá ôçí åíßó÷õóç êáé õðïóôÞñéîç Õðçñåóéþí
ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðåñßèáëøçò ÁóöáëéóìÝíùí Äç-
ìïóßïõ (ÏÐÁÄ)........................................................ 5

Êáèïñéóìüò ùñáñßïõ åñãáóßáò Ðñïóùðéêïý ôïõ
ÔÁÐ-ÏÔÅ ôá ÓÜââáôá êáé ôéò ÊõñéáêÝò ãéá ôï Ýôïò
2002......................................................................... 6

ºäñõóç êáé ëåéôïõñãßá ðåäßïõ ðñïóãåßùóçò óôçí
ðåñéï÷Þ Ìåóïëïããßïõ Íïìïý Áéôùëïáêáñíá-
íßáò................................................................... 7

Ôñïðïðïßçóç ôçò 2/211/19.2.2001 Áðüöáóçò ôïõ
Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ (ÖÅÊ Â 433/19.4.2001)
«¼ñïé êáé ðñïûðïèÝóåéò êáôáíïìÞò êéíçôþí
áîéþí ïé ïðïßåò åéóÜãïíôáé óôç ÍÝá ×ñçìáôéóôç-
ñéáêÞ ÁãïñÜ êáé óôçí ÅëëçíéêÞ ÁãïñÜ Áíáäõï-
ìÝíùí Êåöáëáéáãïñþí êáé äéáôßèåíôáé ìå äçìü-
óéá åããñáöÞ ìåôáîý ôùí äéáöüñùí êáôçãïñéþí
åðåíäõôþí».......................................................... 8

ÄÉÏÑÈÙÓÅÉÓ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ

Äéüñèùóç óöÜëìáôïò óôçí 2/20586/0022/26.4.2002
êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç êáèéÝñùóçò õðåñùñéá-
êÞò áìïéâÞò ãéá 2 õðáëëÞëïõò ôïõ ÊÁÖ ËéìÝíá
Åëåõóßíáò ............................................................... 9

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 2/33313/0023Á (1)
¸êäïóç Ïìïëïãéáêïý Äáíåßïõ äåêáåôïýò äéÜñêåéáò,

óôáèåñïý åðéôïêßïõ, ìå çìåñïìçíßá Ýêäïóçò ôçí
20.6.2002 êáé ëÞîçò ôçí 20.6.2012, óõíïëéêïý ýøïõò
ôåôñáêïóßùí äåêáôñéþí åêáôïììõñßùí åðôáêïóßùí
Ýíôåêá ÷éëéÜäùí Åõñþ (6 413.711.000).

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í. 1914/90

«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé ÁíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ÔïìÝá êáé
ôçò êåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò».

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ Í. 2198/94
(ÖÅÊ 43Á/22.3.94) «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞ-
ëùí, åí ãÝíåé óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóß-
ïõ êáé äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìá-
ôïò Ðáñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôé-
êÞ ìïñöÞ (Üûëïé ôßôëïé)».

3. Ôï Üñèñï 11 ôïõ Í. 2459/97 (ÖÅÊ 17/Á/97), üðùò Ý÷åé
ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýåé ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ
Í.2579/98.

4. Ôçí ðáñÜãñáöï â, ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í. 2458/97 (ÖÅÊ
15/Á/97) «Óýóôáóç ÊëÜäïõ Êýñéáò ÁóöÜëéóçò Áãñïôþí
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

5. Ôçí 2021180/2981/0023/97 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí åêäüóåùò êáé åîõðçñå-
ôÞóåùò ê.ëð. Êñáôéêþí Äáíåßùí».

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 90 êáé 91 ôïõ Í. 2362/1995
(ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995)

7. Ôçí Ö.34á/244/8.2.99 ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç
(ÖÅÊ 120Â/18.2.1999) «Ôñüðïò áðüäïóçò êñáôéêÞò åé-
óöïñÜò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í. 2458/97
óôïí ÊëÜäï Êýñéáò ÁóöÜëéóçò Áãñïôþí ÏÃÁ».

8. Ôçí 885/È10/30.1.2002 áðüöáóç ôïõ Äéïéêçôéêïý
Óõìâïõëßïõ ôïõ Ïñãáíéóìïý Ãåùñãéêþí Áóöáëßóåùí
«Õðïëïãéóìüò åéóöïñÜò ÊñÜôïõò óôïí ÊëÜäï Êýñéáò
ÁóöÜëéóçò Áãñïôþí ãéá ôï Ýôïò 2001».

9. Ôçí 2/4627/0023Á/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí
ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå ÅÕÑÙ, óôáèåñïý åðé-
ôïêßïõ».

10. Ôçí 1100383/1330/Á0006/31.10.2001 (ÖÅÊ 1485/Â/
31.10.2001) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ

10713

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight



Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí
Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí», áðïöáóßæïõìå:

Ôçí Ýêäïóç Ïìïëïãéáêïý Äáíåßïõ äåêáåôïýò äéÜñêåé-
áò, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, ìå çìåñïìçíßá Ýêäïóçò ôçí
20.6.2002 êáé ëÞîçò ôçí 20.6.2012, óõíïëéêïý ýøïõò ôå-
ôñáêïóßùí äåêáôñéþí åêáôïììõñßùí åðôáêïóßùí Ýíôåêá
÷éëéÜäùí Åõñþ (6 413.711.000).

Óêïðüò ôïõ äáíåßïõ áõôïý åßíáé ç áðüäïóç ôçò åéóöï-
ñÜò ôïõ ÊñÜôïõò óôïí ÊëÜäï Êýñéáò ÁóöÜëéóçò Áãñï-
ôþí ãéá ôï Ýôïò 2001.

Ôï äÜíåéï èá åêäïèåß õðü ìïñöÞ Üûëùí ôßôëùí.
Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 6 1.000 êáé äéáôßèå-

íôáé óôï Üñôéï. Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí ïñßæåôáé óå 5,25%.
Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá Ýêäï-

óçò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéá ôïõò.
Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ áîßá 6
1.000 (1.000 Åõñþ), ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéèìü çìå-
ñþí êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366 çìåñþí
{actual/actual (ISMA)} êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõëåõìÝíïò.

Ðñþôç çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ ïñßæåôáé ç
20.06.2003 êáé ãéá ôá åðüìåíá Ýôç ç ßäéá çìåñïìçíßá ìÝ-
÷ñé ôç ëÞîç ôùí ïìïëüãùí, óå åôÞóéá âÜóç.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèå-
ôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé ç çìÝñá êáôÜ ôçí
ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá, ïé åìðïñéêÝò
ôñÜðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí
ïðïßá ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá T.A.R.G.E.T.

Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò
áîßá.

Ïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí õðüêåéíôáé óå öïñïëüãçóç âÜ-
óåé óõíôåëåóôïý öïñïëüãçóçò ðïõ éó÷ýåé êáôÜ ôçí Ýêäï-
óç ôùí ôßôëùí (10%). Ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ èá ãßíåé
êáôÜ ôçí åîáñãýñùóç ôùí ôïêïìåñéäßùí.

Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóç ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôå-
ëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí ÷áñ-
ôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

Ç áîßùóç ôùí êïìéóôþí ãéá ôï êåöÜëáéï êáé ôïõò ôüêïõò
õðüêåéôáé óå ðåíôáåôÞ ðáñáãñáöÞ.

ÊÜëõøç ÄáðÜíçò:
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí ðñïêá-

ëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý
ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2002, åíþ ðñïêáëåßôáé äáðÜíç ãéá
ôá ïéêïíïìéêÜ Ýôç 2003 Ýùò 2012, ç ïðïßá èá åããñÜöåôáé
óôéò êáô� Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò ôïõ
Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 14 Éïõíßïõ 2002
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖËÙÑÉÄÇÓ

Ö

Áñéè. 2/30985/0022 (2)
Êáèïñéóìüò áðïæçìßùóçò Ìåëþí ôçò ÏìÜäáò Äéïßêçóçò

¸ñãïõ ãéá ôï ó÷åäéáóìü êáé ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò
êáôÜñôéóçò ôïõ ×Üñôç Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÐÑÏÍÏÉÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
Á. Ôéò äéáôÜîåéò:
1. Ôçò ðáñ. 18 ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Í. 2503/97 «Äéïßêçóç,

ÏñãÜíùóç óôåëÝ÷ùóç ôçò ÐåñéöÝñåéáò, ñýèìéóç èåìÜ-

ôùí ãéá ôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(ÖÅÊ 107/ô.Á/97).

2. Ôïõ Üñèñïõ 40 ôïõ Í. 849/1978 «ðåñß ðáñï÷Þò êéíÞ-
ôñùí äéá ôçí åíßó÷õóç ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò êáé Ïéêïíïìé-
êÞò ÁíÜðôõîçò ôçò ÷þñáò» üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôï
Üñèñï 8 ôïõ Í. 2129/93 (ÖÅÊ 59Á).

3. Ôïõ Üñèñïõ 22 ðáñ. 3 ôïõ Í. 2362/1995 «Ðåñß Äçìï-
óßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 247/ô. Á/27.11.1995).

4. Ôïõ Üñèñïõ 27 ôïõ Í. 2081/1992 (ÖÅÊ 154/Á/10.9.92)
ìå ôï ïðïßï ðñïóôÝèçêå Üñèñï 29Á óôï Í. 1558/1985
(ÖÅÊ 137/Á/1985) üðùò ôåëéêÜ áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï
Üñèñï 1 ôïõ Í. 2469/1997 «Ðåñéïñéóìüò êáé âåëôßùóç ôçò
áðïôåëåóìáôéêüôçôïò ôùí êñáôéêþí äáðáíþí êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 38/ô.Á/97).

5. Ôçí 1100383/1330/Á0006/31.10.2001 êïéíÞ áðüöáóç
ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí
«ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí óôïõò
Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí».

6. Ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ Í. 2470/1997 «Áíáìüñöùóç ìé-
óèïëïãßïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Üë-
ëåò óõíáöåßò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 40/Ô.Á/97).

7. Ôçí 2/80345/0004/8.11.1999 êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðü-
öáóç «Ìåôáâßâáóç åîïõóßáò õðïãñáöÞò óýìöùíá ìå ôï
Üñèñï 7 ðáñ.1 ôïõ Í. 1943/91».

8. Ôçí ÄÕ1ä/ïéê. 14989/11.2.2002 (ÖÅÊ 180/ô.Â´/19.2.2002)
êïéíÞ áðüöáóç ôùí õðïõñãþí Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äé-
ïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò ðåñß
óõãêñüôçóçò ÏìÜäáò Äéïßêçóçò ¸ñãïõ ãéá ôï ó÷åäéá-
óìü êáé ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò êáôÜñôéóçò ôïõ ×Üñôç
Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò.

9. Ôçí ÄÕ1ä/ïéê.Ã.Ð.ïéê.39558/16.4.2002 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò ðåñß äéïñéóìïý ìåëþí
ÏìÜäáò Äéïßêçóçò ¸ñãïõ ãéá ôï ó÷åäéáóìü êáé ôçí ðá-
ñáêïëïýèçóç ôçò êáôÜñôéóçò ôïõ ×Üñôç Õãåßáò êáé Ðñü-
íïéáò.

Â. Ôï ãåãïíüò üôé åðéâÜëëåôáé ç ëÞøç üëùí ôùí áðá-
ñáéôÞôùí ìÝôñùí ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïùèçèåß ìå åðéôõ÷ßá
ç åðåîåñãáóßá êáé ç åêðüíçóç åíüò óõíïëéêïý óôñáôçãé-
êïý ó÷åäéáóìïý ãéá ôçí êáôÜñôéóç ôïõ ×Üñôç Õãåßáò êáé
Ðñüíïéáò.

Ã. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõ-
ôÞò, ðñïêáëåßôáé ãéá ôï ôñÝ÷ïí ïéêïíïìéêü Ýôïò, äáðÜíç
ýøïõò, óáñÜíôá ÷éëéÜäùí ïêôáêïóßùí (40.800) ÅÕÑÙ êá-
èþò êáé åôÞóéá ýøïõò ïãäüíôá ìßá ÷éëéÜäùí åîáêïóßùí
(81.600) ÅÕÑÙ ç ïðïßá èá áíôéìåôùðéóèåß áðü ðéóôþóåéò
ðïõ Ý÷ïõí åããñáöåß óôïí Ðñïûðïëïãéóìü ôïõ Õðïõñãåß-
ïõ Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò êáé óõãêåêñéìÝíá Åéäéêüò ÖïñÝ-
áò Ðñïûðïëïãéóìïý Ö 220 Êùäéêüò Áñéèìüò Åîüäùí ÊÁÅ
0515., áðïöáóßæïõìå:

1. Ï ÓõíôïíéóôÞò êáèþò êáé ôá ÌÝëç ãéá ôç óõììåôï÷Þ
ôïõò óôéò óõíåäñéÜóåéò ôçò ÏìÜäáò Äéïßêçóçò ̧ ñãïõ ãéá
ôï ó÷åäéáóìü êáé ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôçò êáôÜñôéóçò
ôïõ ×Üñôç Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò áìåßâïíôáé êáôÜ ìÞíá ìå
ôá êÜôùèé áíáöåñüìåíá ðïóÜ:

ÓõíôïíéóôÞò 500 ÅÕÑÙ
ÌÝëïò (Ýêáóôï) 450 ÅÕÑÙ
Ç áíùôÝñù áðïæçìßùóç êáôáâÜëëåôáé óôïõò äéêáéïý-

÷ïõò ìå âåâáßùóç ôïõ ÓõíôïíéóôÞ ôçò ÏìÜäáò Äéïßêçóçò
¸ñãïõ, üôé ðáñÝóôçóáí óôéò óõíåäñéÜóåéò ðïõ êëÞèçêáí
êáé ïé ïðïßåò äåí ìðïñïýí íá åßíáé ëéãüôåñåò áðü ôñåéò (3)
ôï ìÞíá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôá ìÝëç ìåôåß÷áí óå ëéãüôåñåò
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ôùí ôñéþí (3) óõíåäñéÜóåùí ç áðïæçìßùóç ìåéþíåôáé óôï
ôñßôï.

2. Ç ðáñáðÜíù äáðÜíç âáñýíåé ôïí ðñïûðïëïãéóìü
ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò êáé óõãêåêñéìÝíá
(Åéäéêüò ÖïñÝáò Ðñïûðïëïãéóìïý Ö220 Êùäéêüò Áñéè-
ìüò Åîüäùí ÊÁÅ 0515).

3. Ôï Ýñãï ôçò åí ëüãù ÏìÜäáò ðñïâëÝðåôáé íá ïëï-
êëçñùèåß óå ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äýï (2) åôþí áðü ôï äéïñé-
óìü ôùí ìåëþí ôçò.

4. Ç áðüöáóç Ý÷åé Ýíáñîç éó÷ýïò áðü ôçí çìåñïìçíßá
Ýíáñîçò ëåéôïõñãßáò ôçò åðéôñïðÞò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 14 Éïõíßïõ 2002

Ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò

Äçì/êÞò ÐïëéôéêÞò Õðïõñãåßïõ Õðïõñãåßïõ
Ïéêïíïìßáò & Ïéêïíïìéêþí Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò

ÉÙÁÍ. ÊÏÕÓÏÕËÁÊÏÓ ×ÁÑ. ÓÏÖÉÁÍÏÓ

F

Añéè. 2/27459/0022 (3)
¸ãêñéóç ùñþí õðåñùñéáêÞò,áðáó÷üëçóçò õðáëëÞëùí

ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - 

ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÐÑÏÍÏÉÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2470/97 áñè.18 üðùò áíôéêáôá-

óôÜèçêå áðü ôï áñè. 15 ôïõ Í. 2592/98.
2. Ôçí áíÜãêç õðåñùñéáêÞò áðáó÷üëçóçò ôùí õðáëëÞ-

ëùí ðïõ õðçñåôïýí óôçí Äéåýèõíóç Äéïéêçôéêïý - Ïéêï-
íïìéêïý ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ, ëü-
ãù áõîçìÝíùí õðçñåóéáêþí áíáãêþí.

3. Ôçí 2/80345/0004/8.11.99 ÊïéíÞ Áðüöáóç «Ìåôáâß-
âáóç åîïõóßáò õðïãñáöÞò óýìöùíá ìå ôï Üñ. 7 ðáñ.1
ôïõ Í. 1943/91» (ÖÅÊ 2040/19.11.99 ô.Â´).

4. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí áðüöáóç áõôÞ èá ðñïêëçèåß
äáðÜíç ýøïõò äýï ÷éëéÜäùí äéáêïóßùí åõñþ (2.200 6 ) ç
ïðïßá èá êáëõöèåß áðü ôéò ðéóôþóåéò ôñÝ÷ïíôïò ïéêïíï-
ìéêïý Ýôïõò êáé åéäéêüôåñá óôïí ÊÁÅ 0261 «Áðïæçìßùóç
ãéá õðåñùñéáêÞ åñãáóßá ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ
Ð.Ö.Ó.»., áðïöáóßæïõìå:

Åãêñßíïõìå ôçí õðåñùñéáêÞ áðáó÷üëçóç ãéá ôï Á´ åîÜ-
ìçíï ôïõ 2002, ôåóóÜñùí (4) õðáëëÞëùí ðïõ áðáó÷ï-
ëïýíôáé óôç Äéåýèõíóç Äéïéêçôéêïý -Ïéêïíïìéêïý ôïõ Ðá-
íåëëçíßïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ êáé èá åñãáóèïýí
ìÝ÷ñé åîáêüóéåò (600) þñåò óõíïëéêÜ ãéá õðåñùñéáêÞ
áðïãåõìáôéíÞ åñãáóßá.

Ïé ëüãïé ðïõ åðéâÜëëïõí ôçí áíÜãêç ôçò õðåñùñéá-
êÞò åñãáóßáò ôùí áíùôÝñù õðáëëÞëùí åßíáé ç ìåãÜëç
Ýëëåéøç ðñïóùðéêïý, ï äéáñêþò áõîáíüìåíïò üãêïò
åñãáóßáò êáé ç áíÜãêç êÜëõøçò ôùí óõíåäñéÜóåùí Ä.
Ó. Åðéôñïðþí, Ãåíéêþí Óõíåëåýóåùí ïé ïðïßåò ðñáãìá-
ôïðïéïýíôáé óå áðïãåõìáôéíÝò þñåò, ÓÜââáôï êáé Êõ-
ñéáêÞ.

Ç õðåñùñéáêÞ áðáó÷üëçóç ôùí ðáñáðÜíù õðáëëÞëùí
èá ðñáãìáôïðïéåßôáé êÜèå ÄåõôÝñá, ÔåôÜñôç êáé Ðáñá-
óêåõÞ áðü 2.30ì.ì. Ýùò 5.30 ì.ì.

Õðåýèõíïò õðÜëëçëïò ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç êáé ôïí
Ýëåã÷ï ôçò ðñáãìáôéêÞò ðáñï÷Þò ôçò õðåñùñéáêÞò áðá-

ó÷üëçóçò ïñßæåôáé ï Ðáí. Ôóüêáò ÐñïúóôÜìåíïò ôïõ
Ð.Ö.Ó. õðü ôçí åðïðôåßá ôïõ Â´ ÁíôéðñïÝäñïõ Çëßá Ðáðá-
ðåôñßäç.

Ç äáðÜíç ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí áíùôÝñù õðåñùñéá-
êÞ áðáó÷üëçóç äåí õðåñâáßíåé ôï ýøïò ôçò åããåãñáììÝ-
íçò ðßóôùóçò ðñïûðïëïãéóìïý ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2002
ôïõ Ð.Ö.Ó.

Ç áðüöáóç áõôÞ éó÷ýåé Ýíá ìÞíá ðñéí ôçí äçìïóßåõóÞ
ôçò óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá
ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 13 Éïõíßïõ 2002

Ïé Ãåíéêïß Ãñáììáôåßò

Äçì/êÞò ÐïëéôéêÞò Õðïõñãåßïõ Õðïõñãåßïõ
Ïéêïíïìßáò & Ïéêïíïìéêþí Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò

ÉÙÁÍ. ÊÏÕÓÏÕËÁÊÏÓ ×ÁÑ. ÓÏÖÉÁÍÏÓ

F

Añéè. 2/23886/0025 (4)
Êáèïñéóìüò áíùôÜôïõ ïñßïõ Ýêäïóçò åããõçôéêþí åðé-

óôïëþí áðü ôçí ÃÅÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ 
Á.Å.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ
ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1) Ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ ôñßôïõ

ôïõ íüìïõ 2441/96 (ÖÅÊ Á´ 256/96) «Êýñùóç ôçò áðü
8.8.96 Óýìâáóçò ìåôáîý ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé ôçò
ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

2) Ôï Ð.Ä. 284/1988 «Ïñãáíéóìüò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïé-
êïíïìéêþí» (ÖÅ Ê Á´128/88).

3) Ôçí 2/38554/0004/23.5.00 (ÖÅÊ Â´ 703/7.6.00) áðü-
öáóç ôïõ Õöõðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Ìåôáâßâáóç áñìï-
äéïôÞôùí êáé ôçò åîïõóßáò íá õðïãñÜöïõí ìå «ÅíôïëÞ
Õöõðïõñãïý» óôï Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ÄçìïóéïíïìéêÞò
ÐïëéôéêÞò, óôïõò Ãåíéêïýò Ä/íôÝò êáé óôïõò ÐñïúóôáìÝ-
íïõò Äéåõèýíóåùí êáé ÔìçìÜôùí ôïõ Ãåíéêïý Ëïãéóôçñß-
ïõ ôïõ ÊñÜôïõò».

4) Ôçí 2028691/4534/3.8.95 áðüöáóç «Êáèïñéóìüò
áíùôÜôïõ ïñßïõ Ýêäïóçò åããõçôéêþí åðéóôïëþí áðü ôéò
ôñÜðåæåò ðïõ ãßíïíôáé äåêôÝò áðü ôï Äçìüóéï êáé ôá
Í.Ð.Ä.Ä. óå äéáãùíéóìïýò Þ ÓõìâÜóåéò ãéá åêôÝëåóç Ýñ-
ãùí, ðñïìÞèåéåò ê.ë.ð.»

5) Ôï áðü 23.4.2002 Ýããñáöï ôçò áíùôÝñù ÔñÜðåæáò
ìå ôï ïðïßï æçôÜ ôçí áíáðñïóáñìïãÞ ôïõ áíùôÜôïõ ïñß-
ïõ Ýêäïóçò ôùí åããõçôéêþí ôçò åðéóôïëþí.

6) Ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò ÔñÜðåæáò üðùò åìöáíßæåôáé
óÞìåñá.

7) Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåß-
ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý,
áðïöáóßæïõìå:

Êáèïñßæïõìå ôï áíþôáôï üñéï Ýêäïóçò Åããõçôéêþí Åðé-
óôïëþí ôçò ÃÅÍÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ Á.Å. óôï
ðïóü ôùí 800.000.000.00 ÅÕÑÙ, ìå ôïõò üñïõò êáé ôéò
ðñïûðïèÝóåéò âÜóåé ôùí ïðïßùí ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôéò ÔñÜ-
ðåæåò ðïõ ëåéôïõñãïýí óôçí ÅëëÜäá åããõÞóåéò óôï Äç-
ìüóéï êáé ôá ÍïìéêÜ Ðñüóùðá Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ãéá åêôÝ-
ëåóç Ýñãùí, ðñïìÞèåéåò ê.ëð. (áðüöáóÞ ìáò 2028691/
4354/3.8.95).
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The Hellenic Republic 

€400,000,000 
4.59 per cent. Notes due 2016 

Issue Price: 100.00 per cent. 

The €400,000,000 4.59 per cent. Notes due 2016 (the “Notes”) of The Hellenic Republic (the 
“Republic”) will bear interest from, and including, 8th April, 2003 at the rate of 4.59 per 
cent. per annum payable annually in arrear on 8th April in each year as described in “Terms 
and Conditions of the Notes - Interest”.  Payments of interest in respect of the Notes to non 
Greek residents will be made without deduction for or on account of Greek taxes, as 
described under “Terms and Conditions of the Notes - Taxation”. 

The Notes will mature on 8th April, 2016. 

Application has been made to list the Notes on the Luxembourg Stock Exchange. 

The Notes will be represented initially by a temporary global note (the “Temporary Global 
Note”), without interest coupons or talons, which is expected to be deposited with a common 
depositary (the “Common Depositary”) for Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the 
Euroclear System (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, 
Luxembourg”) for credit on 8th April, 2003 (the “Closing Date”) to the accounts of such 
clearance systems. The Temporary Global Note will be exchangeable for a permanent global 
note (the “Permanent Global Note”), without interest coupons or talons, to be held by the 
Common Depositary, not earlier than 26th May, 2003 upon certification as to non-U.S. 
beneficial ownership. Save in the certain limited circumstances described herein, Notes in 
definitive form will not be issued in exchange for the Permanent Global Note. 
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information 
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Notes is in every 
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and 
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the 
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the 
Notes. 

Merrill Lynch International (the “Manager”) has not separately verified the information 
contained herein. Accordingly, no representation, warranty or undertaking, express or 
implied, is made and no responsibility or liability is accepted by the Manager as to the 
accuracy or completeness of the information contained in this Offering Circular or any other 
information provided by the Republic in connection with the Notes or their distribution. 

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation 
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other 
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Notes and, if 
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been 
authorised by the Republic or the Manager. 

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the 
Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be 
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that 
any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes. Each investor 
contemplating purchasing any Notes should make its own independent investigation of the 
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic. 

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information 
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof 
or that any other information supplied in connection with the issue of the Notes is correct as 
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same. 

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be restricted by 
law in certain jurisdictions. The Republic and the Manager do not represent that this 
document may be lawfully distributed or that the Notes may be lawfully offered, in 
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction, 
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for 
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the 
Republic or the Manager which would permit a public offering of the Notes or distribution of 
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the 
Notes may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor 
any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any 
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable 
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes 
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular there 
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes in 
the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”). 

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires, 
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of 
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European 
Community (as amended from time to time). 
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In connection with the issue and distribution of the Notes, Merrill Lynch International 
may over-allot or effect transactions with a view to supporting the market price of the 
Notes for a limited period. However, there may be no obligation on Merrill Lynch 
International or any agent of it to do this. Such stabilising, if commenced, may be 
discontinued at any time and must be brought to an end after a limited period.  Such 
stabilising shall be in compliance with all applicable laws and regulations, including 
Greek law. 



 Page 4 

TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES 

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and 
amendment) the Notes will be subject: 

The €400,000,000 4.59 per cent. Notes due 2016 (the “Notes”) are issued by The Hellenic 
Republic (the “Republic”) pursuant to (a) article 1 of Law 2187/94 of the Republic, as 
amended and supplemented by article 11 of Law 2628/98 of the Republic and (b) 
Ministerial Decision No. 2/44514/004 dated 16th June, 1999 of the Minister of Finance.  
Payments in respect of the Notes will be made pursuant to an Agency Agreement (the 
“Agency Agreement”) dated 8th April, 2003 and made between the Republic, Deutsche 
Bank AG London as fiscal and principal paying agent and agent bank (the “Agent”, 
which expression shall include any successor agent) and the other paying agent named 
therein (together with the Agent, the “Paying Agents”, which expression shall include 
any additional or successor paying agents). 

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the 
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 8th April, 2003 and made 
by the Republic. 

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection, 
during normal business hours at the specified office of each of the Paying Agents. The 
Noteholders and the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the 
benefit of, all the provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which 
are binding on them. 

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings 
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless 
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency 
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail. 
Any reference herein to “Noteholders” shall mean the holders of the Notes and any 
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined 
below). 

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE 

The Notes are in bearer form and in the denomination of €1,000, €10,000 and €100,000 
(each a “Specified Denomination”). The Notes are issued with interest coupons for the 
payment of interest (the “Coupons”) attached. 

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. The 
Republic and any Paying Agent may deem and treat the bearer of any Note or Coupon as 
the absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any notice of 
ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for all 
purposes. 

For as long as any of the Notes are represented by a global Note held on behalf of 
Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the Euroclear System (“Euroclear”) and 
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person 
(other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the 
records of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal 
amount of such Notes (in which regard any certificate or other document issued by 
Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Notes standing to 
the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of 
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manifest error) shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such 
nominal amount of such Notes for all purposes other than with respect to the payment of 
principal or interest on the Notes, for which purpose the bearer of the relevant global Note 
shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such Notes in 
accordance with and subject to the terms of the relevant global Note (and the expressions 
“Noteholder” and “holder of Notes” and related expressions shall be construed 
accordingly). Notes which are represented by a global Note will be transferable only in 
accordance with the rules and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, 
Luxembourg, as the case may be. 

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE 

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this 
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu with all 
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 8th April, 
2003 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one above the 
other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. The due 
and punctual payment of the Notes and the performance of the obligations of the Republic 
with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic. 

So long as any Note remains outstanding, the Republic shall not create or permit to 
subsist any mortgage, pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, 
properties or assets to secure any External Indebtedness (as defined in Condition 7), 
unless the Notes shall also be secured by such mortgage, pledge, lien or charge equally 
and rateably with such External Indebtedness or by such other security as may be 
approved by an Extraordinary Resolution of the Noteholders (as described in Condition 
10). 

3. INTEREST 

Each Note bears interest on its principal amount from (and including) 8th April, 2003 (the 
“Interest Commencement Date”), at the rate of 4.59 per cent. per annum payable annually 
in arrear on 8th April (each an “Interest Payment Date”) in each year.  The first payment of 
interest will be made on the Interest Payment Date next following the Interest 
Commencement Date.  Interest will be paid subject to and in accordance with the provisions 
of Condition 5. 

Interest will cease to accrue on each Note (or, in the case of the redemption of part of a Note, 
that part only of such Note) on the due date for redemption thereof unless, upon due 
presentation thereof, payment of the final redemption amount is improperly withheld or 
refused in which event interest will continue to accrue (as well after as before any judgment) 
until whichever is the earlier of (A) the day on which all sums due in respect of such Note up 
to that day are received by or on behalf of the holder of such Note and (B) the day on which 
the Agent has notified the holder thereof (either in accordance with Condition 11 or 
individually) of receipt of all sums due in respect thereof up to that date.  Interest in respect of 
a period of less than one year will be calculated on the basis of a 360 day year consisting of 
12 months of 30 days each. 
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4. REDEMPTION AND PURCHASE 

(1) Final Redemption 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Notes will 
be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date on 8th April, 2016 
(the “Maturity Date”). 

(2) Purchases 

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open market or 
otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold 
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together 
with (in the case of definitive Notes) any unmatured Coupons attached thereto or 
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to 
all holders of Notes alike. 

(3) Cancellation 

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid and 
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of 
definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may 
not be re-issued or re-sold. 

5. PAYMENTS  

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer 
to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect 
of the Notes will (subject as provided below) be made against presentation or surrender of 
such Notes or Coupons, as the case may be, at any specified office of any Paying Agent 
outside the United States. If any Notes are redeemed or become repayable in accordance 
with these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable on surrender 
of each Note. All payments of interest and principal with respect to Notes will be made 
outside the United States. 

Each Note should be presented for redemption together with all unmatured Coupons 
relating to it, failing which the amount of any such missing unmatured Coupons (or, in 
the case of payment not being made in full, that proportion of the amount which the sum 
of principal so paid bears to the total principal amount due) will be deducted from the 
sum due for payment.  Each amount of principal so deducted will be paid in the manner 
mentioned above against surrender of the relevant missing Coupon not later than 10 years 
after the Relevant Date (as defined in Condition 6) for the relevant payment of principal. 

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a Payment 
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following 
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other 
sum in respect of any such delay, unless such following Payment Day falls in the next 
calendar month, in which case payment will be on the first preceding day that is a 
Payment Day in the relevant place.  For these purposes, “Payment Day” means (subject 
to Condition 8) any day which is both: 

(i) a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in 
the relevant place of presentation; and 
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(ii) a day on which the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express 
Transfer (TARGET) System is operating. 

If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest 
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest Payment 
Date (or from the Interest Commencement Date, as the case may be) will be paid only 
against surrender of such Note. 

The names of the initial Agent and the other initial Paying Agent and their initial 
specified offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to vary or 
terminate the appointment of any Paying Agent and to appoint additional or other Paying 
Agents and/or to approve any change in the specified office of any Paying Agent, 
provided and that it will, so long as any of the Notes is outstanding, maintain (i) an Agent 
and (ii) a Paying Agent (which may be the Agent) having a specified office in a leading 
financial centre in continental Europe which, so long as the Notes are listed on the 
Luxembourg Stock Exchange and the rules of such exchange so require, shall be 
Luxembourg. Any such variation, termination or change shall only take effect (other than 
in the case of insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less than 30 
days’ prior notice thereof shall have been given to the Noteholders in accordance with 
Condition 11 and provided further that neither the resignation nor removal of the Agent 
shall take effect, except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent has been 
appointed. 

The Agency Agreement also contains an undertaking from the Republic that, if a European 
Union Directive on the taxation of savings income implementing the proposal for a 
Directive presented by the European Union Commission on 13th December, 2001 or any 
law implementing or complying with, or introduced in order to conform to, such 
Directive is implemented, it will maintain a paying agent in a European Union state that will 
not be obliged to withhold or deduct tax pursuant to such Directive. 

Payments in respect of the Notes will be subject in all cases to any fiscal or other laws 
and regulations applicable thereto in the place of payment, but without prejudice to the 
provisions of Condition 6. 

6. TAXATION 

All payments of principal and/or interest in respect of the Notes and Coupons will be 
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes, 
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or 
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any 
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such 
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as 
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes 
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence 
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable 
in respect of any Note or Coupon presented for payment: 

(a) by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Note or 
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political 
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or 
receiving principal or interest in respect thereof; or 

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding 
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for 
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exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a 
declaration or claim, such holder fails to do so; or 

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof 
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for 
payment on the last day of such 30 day period; or 

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual 
and is required to be made pursuant to any European Union Directive on the taxation 
of savings income implementing the proposal for a Directive presented by the 
European Union Commission on 13th December, 2001 or any law implementing or 
complying with, or introduced in order to conform to, such Directive. 

The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means: 

(i) the due date for payment thereof; or 

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the 
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies 
having been so received, notice to that effect is duly given to the Noteholders in 
accordance with Condition 11 or individually. 

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
principal. 

Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
interest. 

7. EVENTS OF DEFAULT 

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs: 

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes or 
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the 
due date for such payment; or 

(b) the Republic defaults in the payment of principal in respect of any of the Notes when 
due at maturity or otherwise and such default is not cured by payment thereof within 
seven days from the due date for such payment; or 

(c) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or 
provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days after written 
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Note; or 

(d) in respect of any External Indebtedness (as defined below) in an amount equal to or 
exceeding U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so 
that it becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a 
default thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) 
any payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the 
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applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured; 
or 

(e) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of 
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its 
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or 

(f) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is 
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the 
Notes, 

then the holder for the time being of any Note may give notice in writing to the Republic 
in accordance with Condition 11 that such Note is immediately due and payable 
whereupon such Note shall become immediately due and payable at its principal amount 
together with accrued interest (if any) to the date of repayment unless prior to such time 
all Events of Default in respect of the Notes shall have been cured. 

“External Indebtedness” means existing and future indebtedness for borrowed money of 
the Republic or the Bank of Greece (which in the case of the Bank of Greece was incurred 
on or before 31st December, 1993) for or on behalf of, or for the purpose of lending or 
assigning an amount equal to all or part of such indebtedness (whether or not in the 
currency of such indebtedness) to the Republic) and any guarantees given by the Republic 
of any existing or future indebtedness for borrowed money of any other person, which: 

(a) on or before 31st December, 2000 was expressed or payable or optionally payable in 
a currency other than the lawful currency of the Republic; or 

(b) on or after 1st January, 2001 (i) was denominated, expressed or payable in a 
currency other than euro or (ii) was borrowed from, or is indebtedness initially 
placed with, any foreign institution(s) or person(s) under a contract governed 
by the laws of a jurisdiction other than that of the Republic. 

8. PRESCRIPTION 

Claims for payment of principal in respect of the Notes shall be prescribed upon the 
expiry of ten years, and claims for payment of interest in respect of the Notes shall be 
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined 
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.  

9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS 

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced 
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses 
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the 
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be 
surrendered before replacements will be issued. 

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION 

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of the holders of the 
Notes to consider matters affecting their interests, including modification by 
Extraordinary Resolution of these Terms and Conditions. The quorum for any meeting 
convened to consider a resolution proposed as an Extraordinary Resolution shall be one 
or more persons holding or representing a clear majority in nominal amount of the Notes 
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for the time being outstanding, or at any adjourned such meeting one or more persons 
being or representing Noteholders whatever the nominal amount of the Notes for the time 
being outstanding so held or represented, except that at any meeting, the business of which 
includes, inter alia, (i) modification of the Maturity Date or reduction or cancellation of the 
nominal amount payable upon maturity or otherwise, or variation of the method of calculating 
the amount of principal payable on maturity or otherwise, (ii) reduction of the amount 
payable or modification of the payment date in respect of any interest in respect of the Notes 
or variation of the method of calculating the rate of interest in respect of the Notes, 
(iii) modification of the currency in which payments under the Notes and/or the Coupons are 
to be made, (iv) modification of the majority required to pass an Extraordinary Resolution or 
(v) modification of the provisions of the Agency Agreement concerning this exception, the 
necessary quorum for passing an Extraordinary Resolution will be one or more persons 
holding or representing not less than 66 per cent., or at any adjourned such meeting not less 
than 33 per cent., of the nominal amount of the Notes for the time being outstanding. Any 
Extraordinary Resolution duly passed at any such meeting will be binding on all the 
Noteholders (whether or not they are present at such meeting) and on all Couponholders. 

The Agent may agree, without the consent of the holders of the Notes or Coupons, to any 
modification to any of the provisions of the Notes which is of a formal, minor or 
technical nature or is made to correct a manifest error. Any such modification shall be 
binding on all Noteholders and Couponholders and, if the Agent so requires, shall be 
notified to Noteholders as soon as practicable thereafter in accordance with Condition 11. 
Provision is also made in the Agency Agreement for modifications to the Agency 
Agreement which are not materially prejudicial to the interests of the Noteholders. 

11. NOTICES 

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes are 
listed on the Luxembourg Stock Exchange and the rules of that exchange so require, in the 
Luxembourg Wort or any other daily newspaper of general circulation in Luxembourg. Such 
notice shall be deemed to have been given on the date of such publication in the relevant 
newspaper or, if published more than once, on the date of the first such publication. If 
publication is not practicable in any such newspaper as is mentioned above, notices will be 
valid if given in such other manner, and shall be deemed to have been given on such dates, 
as the Agent shall determine. Couponholders shall be deemed for all purposes to have 
notice of the contents of any notice given to the Noteholders in accordance with this 
Condition 11. 

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in writing and 
given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with the Agent. A copy 
of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Finance, 
General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address: 

Ministry of Economy and Finance 
General Accounting Office 
Public Debt Division 
37 Panepistimiou St. 
101 65 Athens – Greece 
Tel. 00 30 10 3338 451 
Fax. 00 30 10 3234 967 
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12. AGENT AND PAYING AGENTS 

In acting under the Agency Agreement, the Paying Agents will act solely as agents of the 
Republic and do not assume any obligations or relationships of agency or trust to or with the 
Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement contains provisions for the 
indemnification of the Paying Agents and for relief from responsibility in certain 
circumstances, and entitles any of them to enter into business transactions with the Republic 
without being liable to account to the Noteholders or the Couponholders for any resulting 
profit.   

13. FURTHER ISSUES 

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Noteholders 
or Couponholders to create and issue further notes having terms and conditions the same 
as the Notes or the same in all respects save for the amount and date of the first payment 
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with 
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Notes. 

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION 

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and shall be 
construed in accordance with, English law. 

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying Agents, the 
Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to 
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the 
Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of 
or in connection with the Agency Agreement, the Notes and the Coupons (together referred to 
as “Proceedings”) may be brought in such courts. 

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to 
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such 
Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably 
agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be 
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction. 

Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the 
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or 
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction, 
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial 
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax 
00 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the 
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will 
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any 
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner 
permitted by law. 

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency 
Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or 
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving 
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making, 
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended 
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.  
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Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and 
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law. 

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 
1999 to enforce any term of this Note, but this does not affect any right or remedy of any 
person which exists or is available apart from that Act. 

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the 
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in 
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any 
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This 
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such 
Proceedings if such person is successful in such Proceedings. 
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN GLOBAL 
FORM 

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which apply 
to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect of the terms 
and conditions of the Notes set out in this document. The following is a summary of 
certain of those provisions: 

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES 

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the 
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. 

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole but not, except as provided 
below, in part only, for definitive bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, 
Luxembourg are closed for business for a continuous period of 14 days (other than by 
reason of legal holidays) or have announced an intention permanently to cease 
business and no alternative clearance system satisfactory to the Agent is available; or 
(b) the Issuer or any person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts 
as provided for or referred to in Condition 6 which would not be required were the 
Notes in definitive bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) 
has occurred and is continuing. 

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of the 
Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not be the 
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal 
amount of the Permanent Global Note (which may be equal to or (provided that, if the 
Permanent Global Note is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system 
agrees) less than the outstanding principal amount of Notes represented thereby) for 
definitive Notes on or after the exchange date specified in such notice. 

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global Note 
may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial exchange, present it 
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Note, 
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an 
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Notes in 
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already 
been paid on the Permanent Global Note), security printed in accordance with any applicable 
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III, 
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent 
Global Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and 
returned to the holder together with any relevant definitive Notes. 

2. PAYMENTS 

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an interest 
in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided that, in the case 
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent 
Global Note, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided. 

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the Permanent 
Global Note will be made against presentation for endorsement and, if no further payment 
falls to be made in respect of the Notes, surrender of the Permanent Global Note to or to 
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the order of the Agent or such other Paying Agent as shall have been notified to the 
Noteholders for such purpose. A record of each payment so made will be endorsed on the 
appropriate schedule to the Permanent Global Note, which endorsement will be prima 
facie evidence that such payment has been made in respect of the Notes. 

3. NOTICES 

Notices shall be given as provided in Condition 11, save that so long as the Notes are 
represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the Temporary 
Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing system, in addition 
to publication as required by Condition 11, notice may be given by delivery of the 
relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled accountholders. 

4. PURCHASE AND CANCELLATION 

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase by the Republic will be 
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Note. 

5. DEFAULT 

The global Notes provide that the holder may cause the global Note or a portion of it to 
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the 
notice to the Republic the principal amount of Notes which is being declared due and 
payable. 
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USE OF PROCEEDS 

The net proceeds from the issue of Notes, which are estimated to be approximately 
€399,400,000, will be used by the Republic for its general funding purposes. 

GREEK TAXATION 

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax 
laws currently in force in Greece.  Noteholders who are in doubt as to their personal 
tax position should consult their professional advisers. 

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the 
Notes may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on 
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, as the case 
may be, Coupon is not subject to such tax by reason of his being connected with the 
Republic or otherwise than merely by holding such Note or Coupon. 

No additional amount shall be payable in respect of any Note presented to or for payment 
where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is 
required to be made pursuant to any European Union Directive on the taxation of savings 
income implementing the proposal for a Directive presented by the European Union 
Commission on 13th December, 2001 or any law implementing or complying with, or 
introduced in order to conform to, such Directive. 

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in 
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from 
the sale or redemption of their Notes. 

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of 
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or 
transfer of any of the Notes. 



 Page 16 

SUBSCRIPTION AND SALE 

Merrill Lynch International (the “Manager”) has, pursuant to a Subscription Agreement 
dated 4th April, 2003 (the “Subscription Agreement”), agreed with the Republic to 
subscribe and pay for the Notes at the issue price of 100.00 per cent. of the principal 
amount of the Notes, less a fee of 0.15 per cent. of the principal amount of the Notes. 

The Manager is entitled to terminate the Subscription Agreement in certain circumstances 
prior to payment to the Republic. 

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 
(the “Securities Act”) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain 
exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to 
U.S. persons. The Manager has agreed that it will not offer, sell or deliver any Notes 
within the United States or to U.S. persons, except as permitted by the Subscription 
Agreement. 

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of 
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) 
may violate the registration requirements of the Securities Act. 

The Manager has agreed that it has complied and will comply with all applicable 
provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with respect to anything done 
by it in relation to the Notes in, from or otherwise involving the United Kingdom. 

GENERAL INFORMATION 

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of Law 
2187/94 of the Republic, as amended and supplemented by article 11 of Law 
2628/98 of the Republic and (b) Ministerial Decision No. 2/44514/004 dated 16th 
June 1999 of the Minister of Finance. 

2. Application has been made to list the Notes on the Luxembourg Stock Exchange. As 
long as the Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange, the Republic will 
maintain a Paying Agent having a specified office in Luxembourg. 

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream, 
Luxembourg with a Common Code of 016595667. The ISIN for the Notes is 
XS0165956672. 

4. Copies of the Agency Agreement (or pending execution, a draft thereof), 
incorporating the respective forms of the global Notes and the definitive Notes, and 
the Deed of Covenant (or pending execution, a draft thereof), may be inspected on 
any business day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of 
the Paying Agents. 

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States person 
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States 
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of 
the Internal Revenue Code”. 
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè.2/11975 (1)
Êáèïñéóìüò ôïõ ýøïõò ôçò ðÜãéáò ÐñïêáôáâïëÞò ôçò

Ðñåóâåßáò ôçò ÅëëÜäáò óôç Óôïê÷üëìç.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç ôéò äéáôÜîåéò:
1. Ôïõ Üñèñïõ 145 ðáñ. 1 ôïõ Í. 2594/24.3.98 ''Ðåñß Ïñ-

ãáíéóìïý ôïõ Õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí'' (ÖÅÊ 62/Á/1998)
2. Ôïõ Üñèñïõ 46 ðáñ. 2 ôïõ Í. 2362/27.11.95 (ÖÅÊ 247,

Ôåý÷ïò Á' ) "Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äá-
ðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò".

3. Ôïõ Üñèñïõ 27 ôïõ Í.2081/1992 (Á154), ìå ôï ïðïßï
ðñïóåôÝèç ôï Üñèñï 29^ óôïí Í. 1558/1985.

4. Ôçò 1100383/1310/Á0006/31.10.2001 (Ö.Å.Ê.
1485/ô.Â´/31.10.2001) êïéíÞò áðüöáóçò ôïõ Ðñùèõðïõñ-
ãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò áñìï-
äéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí".

5. Ôçò 52583/3.4.54 Ê.Õ.Á. "Ðåñß óõóôÜóåùò ðÜãéáò
ðñïêáôáâïëÞò óôç Ðñåóâåßá ôçò ÅëëÜäáò óôç Óôïê÷ü-
ëìç"

6. Ôï Ö.085.1/10/ÁÓ744/26.6.97 Ýããñáöï ôçò Ðñåóâåß-
áò Óôïê÷üëìçò, ìå ôï ïðïßï æçôÞèçêå ç êáôÜñãçóç ôçò
ðÜãéáò ðñïêáôáâïëÞò ýøïõò 5.000 Äïë. ÇÐÁ êáé ôï
áñßèì. 2052020/23.7.97 Ýããñáöï Ã.Ë.Ê., ìå ôï ïðïßï äü-
èçêáí ïäçãßåò ãéá ôç ìåñéêÞ áðüäïóç ôçò åí ëüãù ðÜãéáò
ðñïêáôáâïëÞò

7. Ôï Ö.085.21/ÁÓ 178/13.3.2002 Ýããñáöï ôçò Ðñåóâåß-
áò Óôïê÷üëìçò, ìå ôï ïðïßï æçôÜ ôçí åðáíáóýóôáóç ôçò
ðÜãéáò ðñïêáôáâïëÞò, ëüãù óçìáíôéêÞò ìåßùóçò ôùí
ðñïîåíéêþí ôçò åéóðñÜîåùí

8. Ôï ÓÔ4/Ð Ð/ÓÔÏ Ê/ÁÓ 6242/15.2.2001 Ýããñáöï ôçò
ÓÔ4 Äíóçò ôïõ ÕÐ.ÅÎ., áíáöåñüìåíï óôï ðüñéóìá ðñï-
êáôáñêôéêÞò åîÝôáóçò ãéá Ýëëåéììá ôçò ðÜãéáò ðñïêáôá-
âïëÞò ôçò Ðñåóâåßáò Óôïê÷üëìçò, ôï ïðïßï åêêñåìåß óôç
4° Äíóç ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ êáé êáôÜ óõíÝðåéá, äåí
Ý÷åé áêüìá áðïêáôáóôáèåß

9. Ôçò 2/11053/Á0024/11.3.2003 (Ö.Å.Ê. /ô.Â'/.....-2003)
êïéíÞò áðüöáóçò ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé Åîùôå-
ñéêþí ��Ðåñß êáèïñéóìïý ôïõ åßäïõò êáé ôïõ ðïóïóôïý
ôùí äáðáíþí ðïõ èá êáôáâÜëëïíôáé áðü ôçí ÐÜãéá Ðñï-
êáôáâïëÞ ôùí Ðñåóâåéþí, óå âÜñïò ôïõ Åéäéêïý ÖïñÝá
09-120.

10.Ôï ãåãïíüò üôé ç ðáñïýóá äåí ðñïêáëåß äáðÜíç óå
âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý, áðïöáóßæïõìå:

1. Êáèïñßæïõìå ôï ýøïò ôçò ðÜãéáò ðñïêáôáâïëÞò ðïõ
Ý÷åé óõóôáèåß óôç Ðñåóâåßá ôçò ÅëëÜäáò óôç Óôïê÷üëìç
óå -75.000- Êïñùíþí Óïõçäßáò, ìç óõìðåñéëáìâáíïìÝ-
íïõ ôïõ ðïóïý ôùí 417,77 Êïñùíþí Óïõçäßáò, ðïõ ðñÝ-
ðåé íá áðïäïèåß åßôå ìå êáôáëïãéóìü, åßôå ìå áðáëëáãÞ
ôïõ õðïëüãïõ áðü ôï Åëåãêôéêü ÓõíÝäñéï.

2. Ôçí Ýêäïóç ÷ñçìáôéêïý åíôÜëìáôïò ðïóïý 75.000

6069

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
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ÅÉÄÉÊÏÓ ÖÏÑÅÁÓ 09-130

Á/Á Ê.Á.Å. Ïíïìáóßá Ðïóïóôü åðß
ôïéò % 

1 0211 Âáóéêüò µéóèüò 10
2 0284 Åðßäïµá õðçñåóßáò óôçí áëëïäáðÞ 10
3 0343 ÁµïéâÝò åðéôüðéïõ ðñïóùðéêïý óôçí áëëïäáðÞ 10
4 0713 ¸îïäá µåôáêßíçóçò áðü ôï åóùôåñéêü óôï åîùôåñéêü êáé áíôßóôñïöá µüíéµïõ

ðñïóùðéêïý (ôáêôéêþí - É.Ä.Á.×.) 80
5 0714 Åîïäá µåôÜèåóçò Þ áðüóðáóçò óôï åîùôåñéêü 60
6 0715 Åîïäá µåôáêßíçóçò óôï åîùôåñéêü üóùí õðçñåôïýí óå åëëçíéêÝò õðçñåóßåò

ôïõ åîùôåñéêïý 80
7 0813 Ìéóèþµáôá êôéñßùí 10
8 0819 ËïéðÝò µéóèþóåéò 80
9 0823 Ôá÷õäñïµéêÜ 80
10 0824 Õðï÷ñåþóåéò áðü ðáñï÷Þ ôçëåðéêïéíùíéáêþí õðçñåóéþí (ôÝëç, µéóèþµáôá

êáé äáðÜíåò åãêáôáóôÜóåùí) 80
11 0825 ÔçëåöùíéêÜ, ôçëåãñáöéêÜ, ôçëåôõðéêÜ õðçñåóéþí åîùôåñéêïý 80
12 0829 ËïéðÝò ìåôáöïñÝò 80
13 0831 ¾äñåõóç êáé Üñäåõóç 80
14 0832 ÇëåêôñéêÞ åíÝñãåéá 80
15 0841 Äéáöçµßóåéò êáé äçµïóéåýóåéò ãåíéêÜ 80
16 0843 Åêäüóåéò . åêôõðþóåéò . âéâëéïäåóßá (ðåñéëáµâÜíåôáé êáé ç ðñïµÞèåéá ÷Üñôïõ) 80
17 0845 ÊÜèå åßäïõò äáðÜíåò äçµïóßùí ó÷Ýóåùí 80
18 0851 ÁµïéâÝò ãéá óõíôÞñçóç êáé åðéóêåõÞ êôéñßùí ãåíéêÜ åãêáôáóôÜóåùí

óôñáôùíéóµïý, åëëéµåíéóµïý, áåñïëéµÝíùí êáé ëïéðþí µüíéµùí åãêáôáóôÜóåùí 80
19 0869 ÁìïéâÝò ãéá óõíôÞñçóç êáé åðéóêåõÞ ëïéðïý åîïðëéóìïý 80
20 0871 ÁìïéâÝò öõóéêþí ðñïóþðùí 80
21 0874 ÁµïéâÝò êáé ðñïµÞèåéåò ôñáðåæþí êáé ðéóôùôéêþí éäñõµÜôùí 80
22 0899 ËïéðÝò åéäéêÝò áµïéâÝò 80
23 1111 ÐñïµÞèåéá ÷áñôéïý, ãñáöéêþí åéäþí êáé ëïéðþí óõíáöþí õëéêþí 80
24 1121 ÐñïµÞèåéá âéâëßùí, óõããñáµµÜôùí, ðåñéïäéêþí, åöçµåñßäùí êáé ëïéðþí

óõíáöþí åêäüóåùí 80
25 1231 ÐñïµÞèåéá åéäþí êáèáñéüôçôáò 80
26 1329 ÐñïìÞèåéá åéäþí óõíôÞñçóçò êáé åðéóêåõÞò êÜèå åßäïõò ëïéðïý åîïðëéóìïý 80
27 1512 ÐñïµÞèåéá êáõóßµùí èÝñµáíóçò êáé äáðÜíåò êïéíï÷ñÞóôùí 80
28 1699 ËïéðÝò ðñïìÞèåéåò 80
29 1711 ÐñïìÞèåéá åðßðëùí 80
30 1712 ÐñïµÞèåéá óõóêåõþí èÝñµáíóçò êáé êëéµáôéóµïý 80
31 1713 ÐñïìÞèåéá ãñáöïìç÷áíþí, ìç÷áíçìÜôùí öùôïáíôéãñáöÞò ê.ë.ð ìç÷áíþí ãñáöåßïõ 80
32 1723 ÐñïµÞèåéá çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí, ðñïãñáµµÜôùí êáé ëïéðþí õëéêþí 80
33 1725 ÐñïµÞèåéá êÜèå åßäïõò ôçëåðéêïéíùíéáêïý, µåôåùñïëïãéêïý êáé ëïéðïý óõíáöïýò

çëåêôñïíéêïý åîïðëéóµïý 80
34 1729 ÐñïµÞèåéá êÜèå åßäïõò µç÷áíéêïý êáé ëïéðïý åîïðëéòµïý 80
2. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ åîáêïëïõèïýí íá éó÷ýïõí ôá äéáëáìâáíüìåíá óôçí Ê.Õ.Á 2/81221/7.11.1999, åíþ êáôáñãåßôáé ç

áñßèì. 2002533/301/0024/18.1.1996 Ê.Õ.Á Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí - Åèí. Ïéêïíïìßáò.
3. Ç Áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâÝñíçóçò.

ÁèÞíá, 11 Ìáñôßïõ 2003
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ & ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖËÙÑÉÄÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ Á. ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ

Ö

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 6071

Áñéè. 2/19984/0023 (3)
ÄéÜèåóç óôéò 11.4.2003, ôßôëùí óå Üõëç ìïñöÞ, ìå Üíïéã-

ìá (re-opening) ôùí ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóß-
ïõ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, äéÜñêåéáò åßêïóé åôþí, ëÞîçò
22.10.2022.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í.1914/90 "Åê-

óõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé ôçò
ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò äéá-
ôÜîåéò"(ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í.2187/94 "Ñýèìéóç
èåìÜôùí ó÷åôéêþí ìå ôç óýíáøç êáé äéá÷åßñéóç äáíåßùí
ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ áðü ôï åóùôåñéêü êáé ôï åîùôå-
ñéêü êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ
Í.2198/1994 "Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí

ALEXANDROS
Highlight



ãÝíåé, óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé
äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðá-
ñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñ-
öÞ (Üõëïé ôßôëïé)" (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í.2459/1997 "Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò"
(ÖÅÊ 17Á'/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ Í.2579/98 (ÖÅÊ 31Á'/17.2.1998), êáèþò êáé ôéò äéá-
ôÜîåéò ôïõ õðü øÞöéóç ó÷åäßïõ íüìïõ " Ìéóèþóåéò áêéíÞ-
ôùí ãéá óôÝãáóç Äçìïóßùí Õðçñåóéþí êáé Üëëåò äéáôÜ-
îåéò", ôï ïðïßï Ý÷åé êáôáôåèåß óôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí.

5. Téò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ Í. 2628/1998 (ÖÅÊ
151 Á/1998) êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ Í.
2682/1999 (ÖÅÊ 16 Á/1999).

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ
Í.2362/1995 (ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995) 

7. Ôçí 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý ôùí Ïéêïíïìéêþí "Ðåñß ôùí äáðáíþí óýíáøçò,
Ýêäïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ë.ð. ôùí äáíåßùí ôïõ äçìï-
óßïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)".

8. Ôçí 2/4627/0023/25.01.2001 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí
ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèåñïý åðé-
ôïêßïõ".

9. Ôçí 2/22303/0023/Á /17.4.2002 áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìéêþí "´¸êäïóç óôéò 24.04.2002 êïéíïðñáêôé-
êïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ óå Üõëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðé-
ôïêßïõ åéêïóáåôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò 22.10.2022."

10. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.2842/27.9.2000 "ËÞøç óõìðëç-
ñùìáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí
(ÅÊ) 1103/97, 974/98 êáé 2866/98 ôïõ Óõìâïõëßïõ, üðùò
éó÷ýïõí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åéóáãùãÞ ôïõ ÅÕÑÙ". (ÖÅÊ
207/Á/27.9.2000).

11. Ôçí 1100383/1330/Á0006/31.10.2001 (ÖÅÊ
1485/Â/31.10.2001) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí
ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí".

12. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2628/6.7.98 "Óýóôáóç Íïìéêïý
Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá Ïñãáíé-
óìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé Üë-
ëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 151 Á /6.7.1998).

13. Ôéò 418/04.04.2003 áíáêïéíþóåéò ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×.,
áðïöáóßæïõìå:

Ôçí äéÜèåóç óôéò 11.4.2003, ôßôëùí óå Üõëç ìïñöÞ, ìå
Üíïéãìá (re-opening) ôùí ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìï-
óßïõ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, äéÜñêåéáò åßêïóé åôþí, ëÞîçò
22.10.2022.

Á. ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ
1. Ïé ôßôëïé ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí ìå äçìüóéá åããñáöÞ,

åßíáé ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, ìå
Üíïéãìá (re-opening) ôùí ïìïëüãùí, óôáèåñïý åðéôïêß-
ïõ, äéÜñêåéáò åßêïóé åôþí, ëÞîçò 22.10.2022, ðïõ åêäü-
èçêáí óôéò 24.04.2002. 

2. Ôá ïìüëïãá åßíáé áíþíõìïé ôßôëïé, öÝñïõí ôïêïìåñß-
äéá, Ýíá ãéá êÜèå ôïêïöüñï ðåñßïäï êáé åêäßäïíôáé óå Üû-
ëç ìïñöÞ, åßíáé äå êáôá÷ùñçìÝíá óôï Óýóôçìá ¢ûëùí
Ôßôëùí (Ó.Á.Ô.), ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò.

3. Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 6 1.000, åíþ ç
ôéìÞ äéÜèåóçò ïñßæåôáé óôï 110,420 % ôçò ïíïìáóôéêÞò
áîßáò, äçëáäÞ ßóç ìå ôç ìåóïóôáèìéêÞ ôéìÞ ðïõ äéáìïñ-
öþèçêå óôéò 8 Áðñéëßïõ 2003, óôç äçìïðñáóßá ïìïëüãùí
ßäéáò çìåñïìçíßáò Ýêäïóçò êáé ëÞîçò.

4. Ôï ðïóü ôçò ðáñáðÜíù Ýêäïóçò èá êáèïñéóèåß ìå íå-
þôåñç áðüöáóÞ ìáò.

5. Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí åßíáé ôï ßäéï ìå áõôü ôçò
áñ÷éêÞò Ýêäïóçò ôçò 24.04.2002 äçëáäÞ 5,90%.

6. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá Ýê-
äïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéÜ
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ
áîßá 61.000 (1.000 Åõñþ), ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéè-
ìü çìåñþí êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366
çìåñþí {actual/actual (ISMA) } êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõ-
ëåõìÝíïò. 

7. Óôéò 11.4.2003 ðïõ åßíáé ç çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò
(re-opening) ôçò Ýêäïóçò êáé äéáêáíïíéóìïý èá êáôáâëç-
èïýí ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí ðïõ áöïñïýí
ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 22.10.2002 Ýùò 11.04.2003 åê-
öñáóìÝíïé óå ÅÕÑÙ êáé óôñïããõëïðïéçìÝíïé óôá 2 äåêá-
äéêÜ øçößá.

Ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜ-
óôçìá èá õðïëïãéóèïýí, åðß ôçò åëÜ÷éóôçò ïíïìáóôéêÞò
áîßáò (6 1.000), ìå ôçí áðüäïóç ç ïðïßá ðñïêýðôåé áðü ôï
âáóéêü åðéôüêéï 5,90% åðß ôï êëÜóìá çìåñþí 171/365 êáé
åßíáé ßóç ìå 2,764110 % ́ ¸ôóé ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá
ïìüëïãá ïíïìáóôéêÞò áîßáò 6 1.000, ãéá ôï ðáñáðÜíù
÷ñïíéêü äéÜóôçìá åßíáé 6 27,64.

8. Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò
áîßá.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèå-
ôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé ç çìÝñá êáôÜ ôçí
ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá, ïé åìðïñéêÝò
ôñÜðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí
ïðïßá ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá Ô.Á.R.G.E.T.

9. Ïé ëïéðïß üñïé ôùí ïìïëüãùí åßíáé ßäéïé ìå áõôïýò ðïõ
éó÷ýïõí ãéá ôá ëïéðÜ ïìüëïãá ôïõ Äçìïóßïõ óå Åõñþ,
óôáèåñïý åðéôïêßïõ.

10. Ãéá ôá ïìüëïãá áõôÜ ðïõ èá äéáôåèïýí ìå äçìüóéá
åããñáöÞ èá åêäïèåß îå÷ùñéóôüò áñéèìüò ISIN ( ISIN Â).
Ôï Â-ISIN äåí Ý÷åé ðáñÜãùãïõò ôßôëïõò, äçëáäÞ äåí åðé-
ôñÝðåôáé ç áðïêïðÞ ôùí ôïêïìåñéäßùí áðü ôï óþìá êáé
áðïôåëåß ìßá áðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí öïñïáðáëëá-
ãÞ.

Â. ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÌÅ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÃÃÑÁÖÇ
Ôá ïìüëïãá èá äéáôåèïýí ìüíï óå öõóéêÜ ðñüóùðá -

êáôïßêïõò ôçò Å.Å., ìå äçìüóéá åããñáöÞ ìÝóù ôçò ÔñÜ-
ðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôùí Ôñáðåæþí, ôùí Ðéóôùôéêþí Éäñõ-
ìÜôùí, ôùí ÷ñçìáôéóôþí - ìåëþí ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ
Áîéþí Áèçíþí êáé ëïéðþí öïñÝùí ðïõ åßíáé åîïõóéïäïôç-
ìÝíïé áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò.

Ç äçìüóéá åããñáöÞ ãéá ôç äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí èá
áñ÷ßóåé ôçí ÄåõôÝñá 7 Áðñéëßïõ 2003 êáé èá ïëïêëçñùèåß
ôçí ÔåôÜñôç 9 Áðñéëßïõ 2003. 

Ïé åðåíäõôÝò êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò äçìüóéáò åããñá-
öÞò äçëþíïõí õðï÷ñåùôéêÜ:

ôï Á.Ö.Ì. ôïõò,
ôç ÷þñá ðñïÝëåõóçò ôïõ Á.Ö.Ì. ôïõò,
ôïí ×åéñéóôÞ ôïõò óôï Ó.Á.Ô.
ôçí Ìåñßäá êáé ôï Ëïãáñéáóìü ôïõò óôï Ó.Á.Ô.
ôçí ðïóüôçôá ïìïëüãùí, ãéá ôçí ïðïßá åðéèõìïýí íá

åããñáöïýí.
Ïé åããñáöÝò èá ãßíïíôáé óå ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000 Åõ-

ñþ, ìå êáôþôåñï üñéï åããñáöÞò ãéá êÜèå åðåíäõôÞ ôá

6072 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
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1.000 Åõñþ êáé ìå áíþôáôï ðïóü åããñáöÞò êáé äéÜèåóçò
áíÜ åðåíäõôÞ, ïìüëïãá ïíïìáóôéêÞò áîßáò 10.000 Åõñþ.

Ç êáôáíïìÞ êáé ïé åããñáöÝò, èá ãßíïíôáé áðü ôï Ó.Á.Ô.
ôïõ Ê.Á.Á., óå ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000 Åõñþ.

Ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò, ïé öïñåßò ðïõ èá Ý÷ïõí äéá-
èÝóåé ïìüëïãá ìå äçìüóéá åããñáöÞ, åíçìåñþíïõí ôï óý-
óôçìá ôùí áàëùí ôßôëùí ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, êá-
ôÜ ôçí óõíÞèç äéáäéêáóßá.

Ïé ðñïóöåñüìåíïé ìå ôçí ðáñáðÜíù äéáäéêáóßá ôßôëïé
èá åßíáé áöïñïëüãçôïé, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá äéá-
êñáôïýíôáé ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôïõò. 

Ôï äéêáßùìá ôçò öïñïáðáëëáãÞò ðñïêýðôåé áðïêëåé-
óôéêÜ áðü ôéò åããñáöÝò ôïõ Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèå-
ôçñßïõ Áîéþí.

Ïé åðåíäõôÝò êÜôï÷ïé ôùí ïìïëüãùí ôïõ ISIN B ìðï-
ñïýí ãéá ôçí ðþëçóç ôùí ôßôëùí ôïõò, íá áðåõèýíïíôáé
óôéò ÔñÜðåæåò êáé ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò, ïé ïðïßïé
èá áãïñÜæïõí ôïõò ôßôëïõò.

Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò ôùí ôßôëùí áðü ôá öõóéêÜ ðñü-
óùðá, ÷ùñßò íá Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìåñéäß-
ïõ, èá ãßíåôáé ìüíïí áëëáãÞ ôïõ ÉSIN áðü Â óå Á êáé èá
éó÷ýåé öïñïëïãéêÜ ü,ôé éó÷ýåé ãéá ôá êáíïíéêÜ ôïêïìåñß-
äéá.

Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêï-
ìåñéäßïõ, ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ ôùí åéóðñá÷èÝíôùí
ôïêïìåñéäßùí èá ãßíåôáé óùñåõôéêÜ. ÄçëáäÞ, ï öüñïò ãéá
ôï óýíïëï ôùí åéóðñá÷èÝíôùí ôïêïìåñéäßùí êáôáâÜëëå-
ôáé Üìåóá óôç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, ç ïðïßá åí óõíå÷åßá
èá ðéóôþíåé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï. 

Ãéá ôç äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí óôï åðåíäõôéêü êïéíü áðü
ôéò ÔñÜðåæåò êáé ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öïñåßò, èá
äïèåß ðñïìÞèåéá 0,15%. Åðßóçò èá äïèåß ðñïìÞèåéá óôï
Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí Á.Å. 0,04%

ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåß-

ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá
ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2003, åíþ ðñïêáëåßôáé äáðÜíç êáé ãéá
ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç, ç ïðïßá èá åããñÜöåôáé óôéò
êáô´ Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò ôïõ Äçìï-
óßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 8 Áðñéëßïõ 2003
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖËÙÑÉÄÇÓ

Ö

Áñéè. ïéê. 2904/Á331 (4)
ÁðïêáôÜóôáóç ôùí æçìéþí áðü ôéò ðõñêáãéÝò ôçò 12çò

Ýùò êáé ôçò 16çò Éïõëßïõ 2000 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý
Êïñéíèßáò.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 2, ðáñ. 2 ôçò áðü 28.7.78

ÐñÜîåùò Íïìïèåôéêïý Ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò
Äçìïêñáôßáò "ðåñß áðïêáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí
1978 åéò ðåñéï÷Þ Âïñåßïõ ÅëëÜäïò êëð. êáé ñõèìßóåùò
åôÝñùí ôéíþí óõíáöþí èåìÜôùí" ðïõ êõñþèçêå ìå ôï Í.
867/79 (ÖÅÊ Á'24).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 1190/81 (ÖÅÊ 203/Á/30.7.81) ï

ïðïßïò êõñþíåé ôçí áðü 26.3.81 ÐñÜîç Íïìïèåôéêïý Ðå-
ñéå÷ïìÝíïõ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò, "ðåñß áðï-
êáôáóôÜóåùò æçìéþí åê óåéóìþí 1981 êáé ñõèìßóåùò åôÝ-
ñùí óõíáöþí èåìÜôùí" üðùò áõôü ôñïðïðïéÞèçêå êáé
óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 1, ðáñ. 42 êáé 43 ôïõ Í.
2412/96 "ÌåôáöïñÜ áñìïäéïôÞôùí áðü ôï Õðïõñãéêü
Óõìâïýëéï óå Üëëá ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá êáé Üëëåò äéáôÜ-
îåéò" (ÖÅÊ 123/Á/17.6.96).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 3, ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ
Í. 1283/82 (ÖÅÊ Á'81) "Ãéá ôçí ðñïèåóìßá õðïâïëÞò áé-
ôÞóåùí äáíåéïäüôçóçò ôùí óåéóìïðëÞêôùí êáé ñýèìéóç
Üëëùí èåìÜôùí".

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 10 ôïõ Í. 2576/98 "Âåëôßù-
óç ôùí äéáäéêáóéþí ãéá ôçí áíÜèåóç ôçò êáôáóêåõÞò ôùí
äçìïóßùí Ýñãùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò".

5. Ôï Ð.Ä. 69/1988 "Ïñãáíéóìüò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò
Äçìïóßùí ̧ ñãùí".

6. Ôçí ÊïéíÞ Áðüöáóç Ä16á/04/773/29.11.90 ôïõ
Õðïõñãïý Ðñïåäñßáò êáé ôïõ Áíáðë. Õðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å. "ðåñß åîáéñÝóåùò äéïéêçôéêþí ðñÜîåùí êáé
åããñÜöùí áðü ôïí êáíüíá ôùí ôñéþí õðïãñáöþí".

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 22 ôïõ Í. 2362 "Ðåñß Äçìï-
óßïõ Ëïãéóôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 247/Á/27.11.95).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ Í. 1558/85 "Êõ-
âÝñíçóç êáé êõâåñíçôéêÜ üñãáíá" (ÖÅÊ Á 37 ) üðùò áõôü
óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/92 (ÖÅÊ Á 154
) êáé ôï ãåãïíüò üôé áðü áõôÞ ôçí áðüöáóç äåí ðñïêáëåß-
ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý.

9. Ôçí êïéíÞ áðüöáóç Õ6/31.10.2001 (ÖÅÊ I484/B/
31.10.2001) ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôçò Õðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å. ãéá ôçí áíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõ-
ðïõñãïýò ÐÅ.×Ù.Ä.Å., ÉùÜííç Ôóáêëßäç êáé Ñïäïýëá ÆÞ-
óç.

10. Ôçí ÊïéíÞ Áðüöáóç 8252/ÔÐ32/9.10.2000 "ÏñéïèÝ-
ôçóç ðåñéï÷Þò êáé ðéóôùôéêÝò äéåõêïëýíóåéò ãéá ôçí áðï-
êáôÜóôáóç ôùí æçìéþí áðü ôéò ðõñêáãéÝò ôçò 12çò Ýùò
êáé ôçò 16çò Éïõëßïõ 2000 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý Êïñéí-
èßáò" ôùí Õðïõñãþí Åèí. Ïéêïíïìßáò êáé ôùí Õöõðïõñ-
ãþí Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò
êáé Ïéêïíïìéêþí êáé ÐÅ.×Ù.Ä.Å. óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá èá
êáèïñßæïíôáé ïíïìáóôéêÜ ìå áðüöáóç ôïõ Õöõðïõñãïý
ÐÅ.×Ù.Ä.Å. ïé ðõñüðëçêôïé äéêáéïý÷ïé óôåãáóôéêÞò óõí-
äñïìÞò.

11. Ôçí ÊïéíÞ Áðüöáóç ìå áñ. ðñùô. 10233/00/
ÔÐ32/12.1.2001 "ÓõìðëçñùìáôéêÞ ïñéïèÝôçóç ðåñéï÷Þò
êáé ðéóôùôéêÝò äéåõêïëýíóåéò ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí
æçìéþí áðü ôéò ðõñêáãéÝò ôçò 12çò Ýùò êáé 16çò Éïõëßïõ
2000 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Íïìïý Êïñéíèßáò", ôùí Õðïõñãþí
Åèí. Ïéêïíïìßáò êáé ôùí Õöõðïõñãþí Åóùôåñéêþí Äçìü-
óéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé
ÐÅ.×Ù.Ä.Å.

12. Ôéò áéôÞóåéò ðïõ õðÝâáëáí ïé ðõñüðëçêôïé ãéá åîÝ-
ôáóç ôùí êôéóìÜôùí ôïõò,

13. Ôéò Ýêôáêôåò óôåãáóôéêÝò êáé ëïéðÝò áíÜãêåò ðïõ
Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß óôïõò êáôïßêïõò ðåñéï÷þí ôïõ Íï-
ìïý Êïñéíèßáò ðïõ åðëÞãçóáí áðü ôéò ðõñêáãéÝò ôçò
12çò Ýùò êáé ôçò 16çò Éïõëßïõ 2000), áðïöáóßæïõìå:

Ôçí Ýãêñéóç ÷ïñÞãçóçò óôåãáóôéêÞò óõíäñïìÞò óôïí
áêüëïõèï ðõñüðëçêôï :

ÄÇÌÏÓ ÎÕËÏÊÁÓÔÑÏÕ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ÑÉÆÇÓ
Êïõñïýìáëçò ÄçìÞôñéïò ôïõ ÁíäñÝá
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Ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëÞñùóç ôçò 2/22068/0022/
6.4.2001 êïéíÞò áðüöáóçò Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí
êáé ÁíÜðôõîçò.............................................................. 1

ÓõìðëÞñùóç ôçò 2/5603/0022/31.1.2003 êïéíÞ õðïõñãé-
êÞ áðüöáóç ìå èÝìá «ÁìïéâÞ ïìéëçôþí óåìéíáñßùí êáé
ìïñöùôéêþí äéáëÝîåùí ðïõ äéïñãáíþíïõí ïé Ó÷ïëÝò
ÔïõñéóôéêÞò Åêðáßäåõóçò» (ÖÅÊ 182/Â/19. 2.2003)... 2

Êáèïñéóìüò ýøïõò ìçíéáßáò áðïæçìßùóçò ôïõ Ðñïú-
óôáìÝíïõ êáé ôùí ÕðáëëÞëùí ôïõ Óþìáôïò Åðéèåþ-
ñçóçò êáé ÅëÝã÷ïõ ÊáôáóôçìÜôùí ÊñÜôçóçò......... 3

ÄéÜèåóç ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôáèåñïý
åðéôïêßïõ, óõíïëéêÞò ïíïìáóôéêÞò áîßáò åíüò äéóåêá-
ôïììõñßïõ ôñéáêïóßùí ïãäüíôá ôåóóÜñùí åêáôïììõ-
ñßùí åííéáêïóßùí, åîÞíôá ìéáò ÷éëéÜäùí Åõñþ (6
1.384.961.000,00) ......................................................... 4

ÄùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôùí óêáöþí «ZARA êáé LILA» óôï
Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò ¢ìõíáò .......................................... 5

Êáèïñéóìüò áìïéâÞò ôçò ÅðéôñïðÞò ÅéóÞãçóçò ãéá
áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ: «ÊáôáóêåõÞ ÐáñÜêáìøçò Áñ-
÷áßáò Ïëõìðßáò, êáôáóêåõÞ ôïõ ôìÞìáôïò Áñ÷áßá
Ïëõìðßá - ËéíáñéÜ ôçò Å.Ï. Âõôßíáò - Áñ÷áßáò Ïëõ-
ìðßáò», ðñïûðïëïãéóìïý 39.600.000 6., åíÜñéèìï
Ýñãï 2002ÓÅ07130014 ôçò ÓÁÅ 071/3. ..................... 6

´Åãêñéóç õðåñùñéáêÞò åñãáóßáò áðïãåõìáôéíþí ùñþí
ìïíßìïõ ðñïóùðéêïý ôïõ ÕÐÅ×ÙÄÅ. ........................... 7

¸ãêñéóç õðåñùñéáêÞò åñãáóßáò õðáëëÞëùí ìå ó÷Ýóç
åñãáóßáò Éäéùôéêïý Äéêáßïõ Áïñßóôïõ - ïñéóìÝíïõ
÷ñüíïõ, ÕÅÅÁÄ, ÕÄÅÁÄ êáé Ä/íóçò Êñáôéêþí Ëá÷åßùí,
ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ãéá ôï
Ýôïò 2003. ..................................................................... 8

¸íáñîç ëåéôïõñãßáò ÊÝíôñïõ ÅîõðçñÝôçóçò Ðïëéôþí
óôï ÄÞìï ÁããåëïêÜóôñïõ, Í. Áéô/íßáò ê.ëð. (á/á 678-
686). .............................................................................. 9

ÅðÝêôáóç ôçò äùñåÜí ÷ïñÞãçóçò áíáëùóßìïõ õëéêïý,
áíôéêáôÜóôáóç åäáößùí ôïõ Êáíïíéóìïý Öáñìáêåõôé-
êÞò Ðåñßèáëøçò ôïõ ÉÊÁ............................................... 10

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 2/12862/0022 (1)
Ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëÞñùóç ôçò 2/22068/0022/ 6.4.2001

êïéíÞò áðüöáóçò Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé ÁíÜðôõîçò.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 ôïõ Í. 1558/85 «ÊõâÝñíçóç

êáé ÊõâåñíçôéêÜ üñãáíá» (ÖÅÊ 137/Á~), üðùò ðñïóôÝèçêå ìå
ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/92 (ÖÅÊ 154 Á~) êáé áíôéêáôáóôÜèç-
êå ìå ôï Üñèñï 1 ôïõ Í. 2469/97 (ÖÅÊ 38/Á~).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 703/77 «ðåñß åëÝã÷ïõ ìïíïðùëßùí
êáé ïëéãïðùëßùí êáé ðñïóôáóßáò ôïõ åëåýèåñïõ áíôáãùíé-
óìïý», üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Í. 2296/95 (ÖÅÊ 43/ Á~), ôï
Í. 2323/1995 (ÖÅÊ 145 Á)ôï Í. 2741/1999 (ÖÅÊ 199 Á~) êáé ôï
Í. 2837/2000 (ÖÅÊ 178 Á~), ôï Í. 2941/2001 (ÖÅÊ 201/Á~) êáé
ôï Í. 3105/2003 (ÖÅÊ 29/Á~).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2470/1997 «Áíáìüñöùóç ìéóèïëï-
ãßïõ ðñïóùðéêïý ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Üëëåò óõíá-
öåßò äéáôÜîåéò».

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 40 ôïõ Í. 849/78 (ÖÅÊ 232 Á~)
«ðåñß ðáñï÷Þò êéíÞôñùí äéá ôçí åíßó÷õóç ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò
êáé ÏéêïíïìéêÞò ÁíÜðôõîçò ôçò ÷þñáò», üðùò óõìðëçñþèç-
êå ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ Í. 2129/93.

5. Ôï Ð.Ä. 20/96 (ÖÅÊ 14 Á~) Ïñãáíéóìüò ôçò Ãñáììáôåßáò
ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíéóìïý».

6. Ôï Ð.Ä. 27/96 (ÖÅÊ 19 Á~) «Óõã÷þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí,
Ôïõñéóìïý, Âéïìç÷áíßáò, ÅíÝñãåéáò êáé Ôå÷íïëïãßáò êáé
Åìðïñßïõ óôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò».

7. Ôçí 1100383/1330/Á0006/31.10.2001 áðüöáóç ôïõ
Ðñùèõðïõñãïý êáé Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «ÁíÜèåóç áñìï-
äéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí».

8. Ôçí 3743/28.9.2000 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò
(ÖÅÊ 1213/Â) «Äéïñéóìüò ìåëþí ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíé-
óìïý».

9. Ôéò 2/22068/0022/6.4.2001 êáé 2/49096/0022/ 24.8.2001
êïéíÝò áðïöÜóåéò Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé ÁíÜðôõîçò ðå-
ñß Êáèïñéóìïý ôïõ ýøïõò ôçò êáôÜ óõíåäñßáóç áðïæçìßù-
óçò ðïõ ÷ïñçãåßôáé óôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíéóìïý
êáé óôïõò áíáðëçñùôÝò ôïõò, óôïí åêôåëïýíôá ÷ñÝç åéóçãç-
ôÞ êáé óôïí åðéêïõñïýíôá áõôüí åéóçãçôÞ Þ åéóçãçôÝò ôçò
õðüèåóçò, óôïí ãñáììáôÝá ôçò ÅðéôñïðÞò êáèþò êáé óôïõò
áíáðëçñùôÝò áõôþí.

10. Ôï ìåãÜëï áñéèìü õðïèÝóåùí ôéò ïðïßåò åîåôÜæåé ç Åðé-
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ÄéÜèåóç ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôáèåñïý åðé-
ôïêßïõ, óõíïëéêÞò ïíïìáóôéêÞò áîßáò åíüò äéóåêáôïììõ-
ñßïõ ôñéáêïóßùí ïãäüíôá ôåóóÜñùí åêáôïììõñßùí åííéá-
êïóßùí, åîÞíôá ìéáò ÷éëéÜäùí Åõñþ (6 1.384.961.000,00).

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í. 1914/90 (ÖÅÊ

178/90) «Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé ÁíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ Ôï-
ìÝá êáé ôçò êåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üë-
ëåò äéáôÜîåéò».

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2187/1994 «Ñýèìéóç
èåìÜôùí Äçìïóßïõ ×ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.94).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ Í.2198/94
(ÖÅÊ 43Á/22.3.94) «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞ-
ëùí, åí ãÝíåé óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ
êáé äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðá-
ñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ
(Üõëïé ôßôëïé)».

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 2459/1997 «ÊáôÜñ-
ãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ
17Á~/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 9 ôïõ Í.
2579/98 (ÖÅÊ 31Á~/17.2.1998), êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ
Üñèñïõ 37 ôïõ Í. 3130/2003 (ÖÅÊ 76/Á/2003).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 90 êáé 91 ôïõ Í. 2362/1995
(ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995) «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã-
÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

6. Ôç 2021180/2981/0023/97 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïé-
êïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí åêäüóåùò êáé åîõðçñåôÞóå-
ùò ê.ëð. Êñáôéêþí Äáíåßùí».

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 51 ôïõ Í. 2972/2001 (ÖÅÊ 291
Á/27.12.2001) «Åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò ïñãÜíùóçò êáé ôçò ëåé-
ôïõñãßáò ôïõ Éäñýìáôïò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò».

8. Ôçí áðü 5.6.2002 óýìâáóç êáèïñéóìïý ôùí üñùí êáé ôïõ
ôñüðïõ åîüöëçóçò ïöåéëþí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ ðñïò
ôï ÉÊÁ.

9. Ôá Ã23/64/30.5.2003 êáé Ã23/65/3.6.2003 Ýããñáöá ôçò
ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò Ïéê/ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí ôïõ É.Ê.Á. «ÄéÜ-
èåóç ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôï ÉÊÁ ãéá êÜëõøç
áóöáëéóôéêþí ôïõ õðï÷ñåþóåùí (äåýôåñç äüóç)».

10. Ôéò áðïöÜóåéò ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí 2/15217/
0023/11.3.2003, 2/5000/0023/Á/29.1.2003, 2/1311/0023/
13.1.2003, 2042962/5518/0023/12.6.97 êáé 2/22303/0023/
17.4.2002, ìå ôéò ïðïßåò áðïöáóßóôçêå ç Ýêäïóç ïìïëüãùí
óôáèåñïý åðéôïêßïõ ôñéåôïýò, ðåíôáåôïýò, äåêáåôïýò êáé åé-
êïóáåôïýò äéÜñêåéáò áíôßóôïé÷á.

11. Ôçí 1100383/1330/Á0006/31.10.2001 (ÖÅÊ 1485/Â/
31.10.2001) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí
Ïéêïíïìéêþí», áðïöáóßæïõìå:

Ôçí äéÜèåóç ìå re opening óôéò 5.6. 2003, ïìïëüãùí ôïõ
Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôáèåñïý åðéôïêßïõ, óõíïëéêÞò ïíï-
ìáóôéêÞò áîßáò åíüò äéóåêáôïììõñßïõ ôñéáêïóßùí ïãäüíôá
ôåóóÜñùí åêáôïììõñßùí åííéáêïóßùí, åîÞíôá ìéáò ÷éëéÜ-
äùí Åõñþ (6 1.384.961.000,00), üðùò áíáëõôéêÜ ðåñéãñÜ-

öïíôáé óôïí ðáñáêÜôù ðßíáêá ïìïëüãùí.

Ôá ïìüëïãá áõôÜ, èá äéáôåèïýí óôï É.Ê.Á. óôéò 5.6.2003,
ãéá ôçí êÜëõøç ïöåéëþí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ ðñïò ôï
É.Ê.Á., óõíïëéêïý ðïóïý 1.549.523.110,79 Åõñþ, óýìöùíá
ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 51 ôïõ Í. 2972/2001 êáé ôçò áðü
5.6.2002 óýìâáóçò êáèïñéóìïý ôùí üñùí êáé ôïõ ôñüðïõ
åîüöëçóçò ïöåéëþí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ ðñïò ôï ÉÊÁ.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 10551

ÐÉÍÁÊÁÓ ÏÌÏËÏÃÙÍ ÄÉÁÈÅÓÇÓ 5.6.2003

Hì. ISIN ÄéÜñêåéá ÏíïìáóôéêÞ áîßá Áîßá Ä/óìïõ Äåä/ìÝíïé ôüêïé
¸êäïóçò Óå Åõñþ Óå Åõñþ Óå Åõñþ
Äáíåßïõ

14.3.2003 GR 0110014/165 3ÅÔÇ 84.961.000,00 85.487.758,20 531.006,25
5.2.2003 GR 0114015/408 5ETH 400.000.000,00 408.960.000,00 4.596.000,00
17.1.2003 GR 0124021/552 10ÅÔÇ 400.000.000,00 422.280.000,00 7.004.000,00
19.6.1997 GR 0124001/356 10ETH 200.000.000,00 245.840.000,00 16.915.556,00
24.4.2002 GR 0133002/155 20ETH 300.000.000,00 346.950.000,00 10.959.000,00

Óýíïëï: 1.384.961.000,00 1.509.517.758,20 40.005.562,25

Óýìöùíá ìå ôïí ðáñáðÜíù ðßíáêá, ôï ôåëéêü ðïóü, ðïõ
ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí (áîßá äéáêáíïíé-
óìïý + äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé), áíÝñ÷åôáé óå Ýíá äéóåêáôïì-
ìýñéï ðåíôáêüóéá óáñÜíôá åííÝá åêáôïììýñéá ðåíôáêüóéåò
åßêïóé ôñåéò ÷éëéÜäåò ôñéáêüóéá åßêïóé Åõñþ êáé óáñÜíôá ðÝ-
íôå ëåðôÜ (6 1.549.523.320/45).

ÄåäïìÝíïõ üôé ç ïöåéëÞ ôïõ Äçìïóßïõ, óýìöùíá ìå ôá ðá-
ñáðÜíù, åßíáé ßóç ìå 1.549.523.110/79 Åõñþ êáé ôá ïìüëïãá
ðïõ äéáôßèåíôáé áíôéóôïé÷ïýí óå ôåëéêÞ áîßá 1.549.523.320,45
Åõñþ, ôï ÉÊÁ õðï÷ñåïýôáé íá êáôáâÜëëåé óôï Åëëçíéêü Äç-
ìüóéï, óôéò 5/6/2003, ôï ðïóü ôùí 6 209,66.

ÊÜëõøç ÄáðÜíçò
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåßôáé

äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôá ïé-
êïíïìéêÜ Ýôç 2003 Ýùò 2022, ç ïðïßá èá êáëõöèåß áðü ôéò
êáô� Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò ôïõ Äçìïóßïõ
×ñÝïõò, ðïõ èá åããñÜöïíôáé óôïõò ðñïûðïëïãéóìïýò ôùí
áíôßóôïé÷ùí åôþí.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò Êõ-
âåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 5 Éïõíßïõ 2003
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖËÙÑÉÄÇÓ

Ö
Áñéè. 2/24112/0025 (5)

ÄùñåÜí ðáñá÷þñçóç ôùí óêáöþí «ZARA êáé LILA»
óôï Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò ¢ìõíáò.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 2 ðáñ. 1, åäáö. á~ êáé ã~ ôïõ Í.

251/76 «Ðåñß ÏÄÄÕ» üðùò ôñïðïðïéÞèçêáí ìå ôï Üñèñï 13
ôïõ Í.1041/80 êáé ôï Üñèñï 1 ôïõ Í. 738/77 áíôßóôïé÷á.

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 3, ðáñ. 1 åäáö. ä~ ôïõ Ð.Ä.
413/98 (ÖÅÊ 291/28.12.98) «ÌåôáôñïðÞ ôïõ ÏÄÄÕ óå Áíþ-
íõìç Åôáéñåßá êáé Ýãêñéóç ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôçò».

3. Ôï áðü 24.3.2003 Ýããñáöï ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Áìý-
íçò ìå ôï ïðïßï æçôÜ ôçí áðïäÝóìåõóç äýï (2) óêáöþí áðü
ôï êáèåóôþò êáôÜó÷åóçò ãéá ðáñÜäïóç óôï Ðïëåìéêü Íáõ-
ôéêü, ôï ïðïßï áíáëáìâÜíåé ôçí õðï÷ñÝùóç, óôçí ðåñßðôùóç
ðïõ ôá åí ëüãù óêÜöç åðéäéêáóèïýí óôïõò éäéïêôÞôåò ôïõò,
íá áðïêáôáóôÞóåé ôçí ïðïéáäÞðïôå ôñïðïðïßçóç åðéöÝñåé
óå áõôÜ, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéóôñáöïýí óôïõò éäéïêôÞôåò ôïõò
ìå ôá áñ÷éêÜ ôïõò ÷áñáêôçñéóôéêÜ.
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ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 915
4 Éïõëßïõ 2003

Ñýèìéóç âåâáéùìÝíùí ÷ñåþí ôùí ðëçãÝíôùí áðü ôéò êá-
ôïëéóèÞóåéò êáé ðëçììýñåò ôùí ìçíþí Éáíïõáñßïõ
êáé Öåâñïõáñßïõ 2003 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Í. Çëåßáò .. 1

¸êäïóç Ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ ãéá ôçí áðüäïóç ôçò åé-
óöïñÜò ôïõ ÊñÜôïõò óôïí êëÜäï Êýñéáò ÁóöÜëé-
óçò Áãñïôþí Ï.Ã.Á, ãéá ôï Ýôïò 2002 .................... 2

ÄéÜèåóç 10åôþí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôéò
04.07.2003 ìå äçìüóéá åããñáöÞ ëÞîçò 20.05.2013. 3

ÄéÜèåóç óôéò 9.5.2003, ôßôëùí ìå Üíïéãìá (re-opening)
ôçò Ýêäïóçò ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ
óôéò 05.02.2003, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôï-
êßïõ, 5åôïýò äéÜñêåéáò, êáé ëÞîçò 18.04.2008. ...... 5

ÁíôáëëáãÞ " ÅÕÑÙÐÑÏÌÅÔÏ×ÙÍ" êáé " ÐÑÏÌÅÔÏ×ÙÍ
2001-2004" ìå ìåôï÷Ýò ôïõ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÕ ÐÑÏ-
ÃÍÙÓÔÉÊÙÍ ÁÃÙÍÙÍ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ (ÏÐÁÐ) Á.Å. 5

´Éäñõóç Éíóôéôïýôïõ ÅðáããåëìáôéêÞò ÊáôÜñôéóçò
(É.Å.Ê.) áñìïäéüôçôáò Ïñãáíéóìïý ÔïõñéóôéêÞò Åê-
ðáßäåõóçò êáé ÊáôÜñôéóçò (Ï.Ô.Å.Ê.) óôéò ðüëåéò
ôçò Áñ÷áßáò Ïëõìðßáò, ôçò Ñüäïõ, ôïõ Çñáêëåßïõ
ÊñÞôçò, ôçò Èåóóáëïíßêçò, ôçò Áíáâýóóïõ Áôôé-
êÞò êáé ôçò ÁèÞíáò. ................................................ 6

Ôñïðïðïßçóç  Êáíïíéóìïý ÏéêïíïìéêÞò Äéá÷åßñéóçò
Ôïõ Ïñãáíéóìïý ÔïõñéóôéêÞò Åêðáßäåõóçò. ......... 7

Ôñïðïðïßçóç ôçò 180691/ 07-02-01 ÊïéíÞò Õðïõñãé-
êÞò Áðüöáóçò "Óýóôáóç ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò
Äéá÷åßñéóçò ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò
ôçò ÊïéíïôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò EQUAL" (Â´148) ..... 8

Óõãêñüôçóç ÕãåéïíïìéêÞò ÅðéôñïðÞò Ïßêïõ Íáýôïõ
(ÕÅÏÍ) .................................................................... 9

-----/////

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè.1060543/4815-20/0016 (1)
Ñýèìéóç âåâáéùìÝíùí ÷ñåþí ôùí ðëçãÝíôùí áðü ôéò êá-

ôïëéóèÞóåéò êáé ðëçììýñåò ôùí ìçíþí Éáíïõáñßïõ êáé
Öåâñïõáñßïõ 2003 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Í. Çëåßáò .

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

´Å÷ïíôáò õðüøç :
1. Tç äéÜôáîç ôçò ðáñáãñÜöïõ 5 ôïõ ðÝìðôïõ Üñèñïõ

Í. 2275/94 (ÖÅÊ 238Á), ìå ôçí ïðïßá ï Õðïõñãüò Ïéêïíï-
ìéêþí ìå áðïöÜóåéò ôïõ ðïõ äçìïóéåýïíôáé óôçí Åöçìå-
ñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò äýíáôáé óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþ-
óåéò óåéóìþí, ðëçììõñþí Þ Üëëùí èåïìçíéþí áðü ôéò
ïðïßåò ðñïêáëïýíôáé óçìáíôéêÝò æçìéÝò óå ìåãÜëï áñéè-
ìü öïñïëïãïõìÝíùí íá ñõèìßæåé óôéò ðëçãåßóåò ðåñéï÷Ýò
ôçí êáôáâïëÞ ôùí ëçîéðñüèåóìùí ÷ñåþí ôïõò ðñïò ôï
Äçìüóéï ìÝ÷ñé åßêïóé ôÝóóåñéò (24) äüóåéò ìå ìåñéêÞ ç
ïëéêÞ áðáëëáãÞ áðü ôéò ðñïóáõîÞóåéò åêðñüèåóìçò êá-
ôáâïëÞò, ðïõ áíáëïãïýí êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ÊÅÄÅ.

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 11 í.
2954/2001 (ÖÅÊ255.ô.Á´), óýìöùíá ìå ôéò ïðïßåò ï
Õðïõñãüò ôùí Ïéêïíïìéêþí åîïõóéïäïôåßôáé íá ñõèìßæåé
ùò áíùôÝñù êáé ôá õðÝñ ôñßôùí Ýóïäá, ôùí ïðïßùí ç åß-
óðñáîç Ý÷åé áíáôåèåß óôéò Ä.Ï.Õ.

3. Ôï ãåãïíüò üôé ïé ðëçììýñåò ôùí ìçíþí Éáíïõáñßïõ
êáé Öåâñïõáñßïõ 2003 óå ðåñéï÷Ýò ôïõ Í. Çëåßáò åß÷áí
óáí áðïôÝëåóìá íá áðïññõèìéóôåß ç ïéêïíïìéêÞ êáé êïé-
íùíéêÞ æùÞ ôùí ðëçãÝíôùí êáôïßêùí ôùí ðåñéï÷þí ôùí
äÞìùí ÙëÝíçò, Ðçíåßáò Óêéëëïýíôïò êáé Æá÷Üñùò ôïõ Í.
Çëåßáò.

4. Ôçí 1295/Á 32/12-6-2003 êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé ôùí Õöõ-
ðïõñãþí Åóùôåñéêþí,Äçìüóéáò Äßïéêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò, Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé ÐÅ×ÙÄÅ, ìå
ôçí ïðïßá Ýãéíå ç ïñéïèÝôçóç ôùí ðåñéï÷þí ðïõ åðëÞãç-
óáí áðü ôéò êáôïëéóèÞóåéò êáé ôéò ðëçììýñåò ôùí ìçíþí
Éáíïõáñßïõ êáé Öåâñïõáñßïõ 2003. 

5. Ôï ãåãïíüò üôé ìå ôçí ðáñïýóá áðüöáóç ðñïêáëåß-
ôáé áðþëåéá åóüäùí óôï Êñáôéêü Ðñïûðïëïãéóìü, ç
ïðïßá äåí ìðïñåß íá ðñïóäéïñéóèåß.

6. Ôçí 1100383/13300/0006/31-10-2001 (ÖÅÊ 1485 ô.Â´)
ÊïéíÞ Áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí, ìå ôçí ïðïßá åê÷ùñïýíôáé áñìïäéüôçôåò
óôïõò Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí, áðïöáóßæïõìå:

1. ×ñÝç ðñïò ôï Äçìüóéï âåâáéùìÝíá óôéò Ä.Ï.Õ. êáèþò
êáé ÷ñÝç õðÝñ íïìéêþí ðñïóþðùí êáé ôñßôùí ðïõ åé-
óðñÜôôïíôáé ìÝóù ôùí Ä.Ï.Õ. ôá ïðïßá êáôÝóôçóáí ëçîé-
ðñüèåóìá ìÝ÷ñé êáé ôéò 31-3-2003 êáé ïöåßëïíôáé áðü öõ-
óéêÜ Þ íïìéêÜ ðñüóùðá ðïõ åðëÞãçóáí áðü ôéò ðëçììý-
ñåò êáé ôéò êáôïëéóèÞóåéò ôùí ìçíþí Éáíïõáñßïõ
Öåâñïõáñßïõ 2003 êáé Ý÷ïõí ôçí êáôïéêßá ôïõò Þ ôçí
åðáããåëìáôéêÞ ôïõò åãêáôÜóôáóç óå ðåñéï÷Ýò ôùí äÞ-
ìùí ÙëÝíçò, Ðçíåßáò Óêéëëïýíôïò êáé Æá÷Üñùò ôïõ Í.
Çëåßáò, ñõèìßæïíôáé, êáé êáôáâÜëëïíôáé, ÷ùñßò ôéò áíáëï-
ãïýóåò ó' áõôÜ, êáôÜ ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ê.Å.Ä.Å. ðñïóáõ-
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îÞóåéò åêðñüèåóìçò êáôáâïëÞò, óå åßêïóé ôÝóóåñéò (24),
êáô' áíþôáôï üñéï, ßóåò ìçíéáßåò äüóåéò ìå ôïí ðåñéïñé-
óìü üôé êÜèå äüóç äåí èá åßíáé ìéêñüôåñç ôùí åêáôü (100)
ÅÕÑÙ.

2. Ãéá ôçí õðáãùãÞ óôç ñýèìéóç áõôÞ áðáéôåßôáé íá õðï-
âëçèåß áßôçóç áðü ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò ìÝ÷ñé êáé 30-7-
03 óôçí áñìüäéá Ä.Ï.Õ. ìå óõíçììÝíç Ýêèåóç áõôïøßáò
ôçò áñìüäéáò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Þ ôïõ ÕÐÅ-
×ÙÄÅ áðü ôçí ïðïßá íá ðñïêýðôåß üôé ï åíäéáöåñüìåíïò
ïöåéëÝôçò Ý÷åé õðïóôåß æçìéÝò áðü ôéò ðëçììýñåò Þ ôéò êá-
ôïëéóèÞóåéò ôùí ìçíþí Éáíïõáñßïõ êáé Öåâñïõáñßïõ
2003.

3. Ôá ðïóÜ ôùí ïöåéëþí ðïõ õðÜãïíôáé óôéò äéáôÜîåéò
ôùí ðñïçãïýìåíùí ðáñáãñÜöùí êáôáâÜëëïíôáé ùò
åîÞò:

á. Ç ðñþôç äüóç ôçò ñýèìéóçò ðñÝðåé íá êáôáâëçèåß
ìÝ÷ñé 31-7-2003

â. KÜèå ìÞíá áðü ôéò åðüìåíåò äüóåéò ôçò ñýèìéóçò êá-
ôáâÜëëïíôáé ìÝ÷ñé êáé ôçí ôåëåõôáßá åñãÜóéìç ãéá ôéò äç-
ìüóéåò õðçñåóßåò çìÝñá ôùí åðüìåíùí ìçíþí, áíôßóôïé-
÷á.

4. Ç êáèõóôÝñçóç êáôáâïëÞò ôñéþí (3) óõíå÷þí ìçíéáß-
ùí äüóåùí, ðÝñáí ôçò ðñþôçò, Ý÷åé ùò óõíÝðåéá ôçí áðþ-
ëåéá ôïõ åõåñãåôÞìáôïò ôçò ñýèìéóçò êáé ôçí åßóðñáîç
ôïõ õðïëïßðïõ ðïóïý ôçò ïöåéëÞò åðéâáñõíüìåíïõ ìå ôéò
áíáëïãïýóåò, êáôÜ Ê.Å.Ä.Å., ðñïóáõîÞóåéò åêðñüèå-
óìçò êáôáâïëÞò ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ôçò âåâáßùóçò. Óå
ðåñßðôùóç êáèõóôÝñçóçò êáôáâïëÞò ìéáò ïðïéáóäÞðï-
ôå ìçíéáßáò äüóçò ï ïöåéëÝôçò åðéâáñýíåôáé ìå ôçí áíá-
ëïãïýóá, êáôÜ Ê.Å.Ä.Å, ðñïóáýîçóç.

5. Áðü ôç ñýèìéóç áõôÞ åîáéñïýíôáé ôá ÷ñÝç ðïõ Ý÷ïõí
õðá÷èåß óå ðôù÷åõôéêïýò Þ åîùðôù÷åõôéêïýò óõìâéâá-
óìïýò ðïõ äåí Ý÷ïõí áíáôñáðåß, ôá áõôïôåëþò âåâáéù-
ìÝíá ÷ñÝç õðÝñ Ï.Ô.Á., ôá ÷ñÝç ôùí Êñáôþí-Ìåëþí ôçò
ÅõñùðáúêÞò ́Åíùóçò êáé ôá ÷ñÝç õðÝñ îÝíùí êñáôþí áðü
öüñï åéóïäÞìáôïò.

6. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýïõí áíÜëïãá ïé äéáôÜîåéò ôïõ Üñ-
èñïõ 20 í. 2648/98 (ÖÅÊ 238Á´/22-10-98).

7. Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 30 Éïõíßïõ 2003
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ÖÙÔÉÁÄÇÓ

Ö

Áñéè. 2/18878/0023Á (2)
¸êäïóç Ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ ãéá ôçí áðüäïóç ôçò åé-

óöïñÜò ôïõ ÊñÜôïõò óôïí êëÜäï Êýñéáò ÁóöÜëéóçò
Áãñïôþí Ï.Ã.Á, ãéá ôï Ýôïò 2002."

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í. 1914/90

"Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé ÁíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ÔïìÝá êáé
ôçò êåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò".

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ
Í.2198/94/ÖÅÊ 43Á/22-3-94) "Áýîçóç áðïäï÷þí äçìï-
óßùí õðáëëÞëùí, åí ãÝíåé óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëç-
íéêïý Äçìïóßïõ êáé äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜ-
äïò ÓõóôÞìáôïò Ðáñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßô-
ëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ (áýëïé ôßôëïé)".

3. Ôï Üñèñï 11 ôïõ Í.2459/97 "ÊáôÜñãçóç öïñïëïãé-
êþí áðáëëáãþí ê.á.ä." (ÖÅÊ 17/Á/97), üðùò Ý÷åé ôñïðï-

ðïéçèåß êáé éó÷ýåé ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 9 ôïõ
Í.2579/98.

4. Ôçí ðáñÜãñáöï â, ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í.2458/97 (ÖÅÊ
15/Á/97) "Óýóôáóç ÊëÜäïõ Êýñéáò ÁóöÜëéóçò Áãñïôþí
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò''.

5. Ôçí 2021180/2981/0023/97 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí åêäüóåùò êáé åîõðçñå-
ôÞóåùò ê.ë.ð. Êñáôéêþí Äáíåßùí".

6. Ôçí Ö.34á/244/8-2-99 (ÖEK 120Â/18-2-1999) ÊïéíÞ
ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç "Ôñüðïò áðüäïóçò êñáôéêÞò åéóöï-
ñÜò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í.2458/97 óôïí
ÊëÜäï Êýñéáò ÁóöÜëéóçò Áãñïôþí ÏÃÁ''.

7. Ôï áðüóðáóìá ðñáêôéêïý ìå 941/27-3-2003, ôïõ Äé-
ïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Ïñãáíéóìïý Ãåùñãéêþí Áóöá-
ëßóåùí ìå èÝìá Õðïëïãéóìüò åéóöïñÜò ÊñÜôïõò óôïí
ÊëÜäï Êýñéáò ÁóöÜëéóçò Áãñïôþí ãéá ôï Ýôïò 2002".

8. Ôçí 2/4627/0023/Á/25-01-2001 áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ
ôùí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå ÅÕÑÙ, Óôáèåñïý
åðéôïêßïõ",.

9. Ôçí 1100383/1330/Á0006/2001) êïéíÞ áðüöáóç ôïõ
Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí "ÁíÜèå-
óç áñìïäéïôÞôùí Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí óôïõò Õöõ-
ðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí", áðïöáóßæïõìå:

Ôçí Ýêäïóç Ïìïëïãéáêïý Äáíåßïõ äåêáåôïýò äéÜñêåé-
áò, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, ìå çìåñïìçíßá Ýêäïóçò ôçí
3.07.2003 êáé ëÞîçò ôçí 3.07.2013, óõíïëéêïý ýøïõò ôå-
ôñáêïóßùí äÝêá åêáôïììõñßùí ôñéáêïóßùí åßêïóé åííéÜ
÷éëéÜäùí åîáêïóßùí óáñÜíôá åíüò Åõñþ (2 410.329.000).

Óêïðüò ôïõ äáíåßïõ áõôïý åßíáé ç áðüäïóç ôçò åéóöï-
ñÜò ôïõ ÊñÜôïõò óôïí ÊëÜäï Êýñéáò ÁóöÜëéóçò Áãñï-
ôþí ãéá ôï Ýôïò 2002.

Ôï äÜíåéï èá åêäïèåß õðü ìïñöÞ áõëþí ôßôëùí.
Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 2 1.000 êáé äéá-

ôßèåíôáé óôï Üñôéï. Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí ïñßæåôáé óå
3,90 %.

Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá Ýê-
äïóçò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéá
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ
áîßá 21.000 (1.000 Åõñþ), ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéè-
ìü çìåñþí êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366
çìåñþí {actual/actual (ISMA) } êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõ-
ëåõìÝíïò.

Ç ðñþôç çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ ïñßæåôáé ç
3.07.2004 êáé ãéá ôá åðüìåíá Ýôç ôçí ßäéá çìåñïìçíßá ìÝ-
÷ñé ôç ëÞîç ôùí ïìïëüãùí, óå åôÞóéá âÜóç.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèå-
ôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé ç çìÝñá êáôÜ ôçí
ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá, ïé åìðïñéêÝò
ôñÜðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí
ïðïßá ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá T.A.R.G.E.T.

Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò
áîßá.

Ïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí õðüêåéíôáé óå öïñïëüãçóç âÜ-
óåé óõíôåëåóôïý öïñïëüãçóçò ðïõ éó÷ýåé êáôÜ ôçí Ýêäï-
óç ôùí ôßôëùí (10%). Ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ èá ãßíåé
êáôÜ ôçí åîáñãýñùóç ôùí ôïêïìåñéäßùí.

Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóç ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôå-
ëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí ÷áñ-
ôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

Ç áîßùóç ôùí êïìéóôþí ãéá ôï êåöÜëáéï êáé ôïõò ôüêïõò
õðüêåéôáé óå ðåíôáåôÞ ðáñáãñáöÞ.
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ÊÜëõøç ÄáðÜíçò

Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí ðñïêá-
ëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý
ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2003, åíþ ðñïêáëåßôáé äáðÜíç ãéá
ôá ïéêïíïìéêÜ Ýôç 2004 Ýùò 2013, ç ïðïßá èá åããñÜöåôáé
óôéò êáô' Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò ôïõ
Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 1 Éïõëßïõ 2003
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖËÙÑÉÄÇÓ

Ö

Áñéè. 2/36696/0023Á (3)
ÄéÜèåóç 10åôþí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôéò

04.07.2003 ìå äçìüóéá åããñáöÞ ëÞîçò 20.05.2013.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ í.1914/90 "Åê-

óõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé ôçò
ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò äéá-
ôÜîåéò"(ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í.2187/94 "Ñýèìéóç
èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò" (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ
í.2198/1994 "Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí
ãÝíåé, óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé
äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðá-
ñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñ-
öÞ (Üûëïé ôßôëïé)" (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 90 êáé 91 ôïõ í. 2362/1995
"Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ
ÊñÜôïõò ê.á.ä."(ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995)

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í.2459/1997 "Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò"
(ÖÅÊ 17Á'/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ í.2579/98.

6. Téò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ í. 2628/1998 "Óý-
óôáóç Íïìéêïý Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðù-
íõìßá Ïñãáíéóìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò
(Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 151 Á /6.7.1998).
êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ Í. 2682/1999
(ÖÅÊ 16 Á/1999). 

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í.2842/27-9-2000 "ËÞøç óõìðëç-
ñùìáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí
(ÅÊ) 1103/97, 974/98 êáé 2866/98 ôïõ Óõìâïõëßïõ, üðùò
éó÷ýïõí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åéóáãùãÞ ôïõ ÅÕÑÙ". (ÖÅÊ
207/Á/27-9-2000).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ í. 3130/28-3-2003
(ÖÅÊ 76/Á/2003) "Ìéóèþóåéò áêéíÞôùí ãéá ôç óôÝãáóç Äç-
ìïóßùí Õðçñåóéþí ê.á.ä."

9. Ôçí 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí "Ðåñß ôùí äáðáíþí óýíáøçò, Ýê-
äïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ë.ð. ôùí äáíåßùí ôïõ äçìïóß-
ïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)".

10. Ôçí 2/4627/0023/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí
ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèåñïý åðé-
ôïêßïõ".

11. Ôçí 2/1311/0023Á/13.01.2003 áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò & Ïéêïíïìéêþí "Åêäïóç óôéò 17.01.2003

êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, óå Üûëç ìïñöÞ,
óôáèåñïý åðéôïêßïõ, 10åôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò
20.5.2013"

12. Ôçí 1100383/1330/Á0006/31-10-2001 (ÖÅÊ 1485/Â/
31-10-2001) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìéêþí "ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí óôïõò Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìéêþí".

13. Ôï áðü 27.06.2003 Ýããñáöï ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×., áðïöá-
óßæïõìå:

Ôçí äéÜèåóç óôéò 04.07.2003, ôßôëùí ìå Üíïéãìá (re-
opening) ôçò Ýêäïóçò ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóß-
ïõ óôéò 17.01.2003, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ,
10åôïýò äéÜñêåéáò, êáé ëÞîçò 20.05.2013.

ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ
1) Ïé ôßôëïé, ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí ìå äçìüóéá åããñáöÞ,

åßíáé ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèå-
ñïý åðéôïêßïõ, äéÜñêåéáò äÝêá(10) åôþí, ìå çìåñïìçíßá
Ýêäïóçò 17.01.2003 êáé ëÞîçò 20.05.2013.

2) Ôá ïìüëïãá åßíáé áíþíõìïé ôßôëïé, öÝñïõí ôïêïìåñß-
äéá, Ýíá ãéá êÜèå ôïêïöüñï ðåñßïäï êáé åêäßäïíôáé óå Üõ-
ëç ìïñöÞ, åßíáé äå êáôá÷ùñçìÝíá óôï Óýóôçìá ´Áõëùí
Ôßôëùí (Ó.Á.Ô.), ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò.

3) Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 1.000 Åõñþ,
åíþ ç ôéìÞ äéÜèåóçò ïñßæåôáé óôï 105,479 ôçò ïíïìáóôé-
êÞò áîßáò, äçëáäÞ ßóç ìå ôç ìåóïóôáèìéêÞ ôéìÞ ðïõ äéá-
ìïñöþèçêå óôéò 1 Éïõëßïõ 2003, óôç äçìïðñáóßá ïìïëü-
ãùí ßäéáò çìåñïìçíßáò Ýêäïóçò êáé ëÞîçò.

4) Ôï ðïóü ôçò ðáñáðÜíù Ýêäïóçò èá êáèïñéóôåß ìå íå-
þôåñç áðüöáóÞ ìáò.

5) Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí åßíáé ôï ßäéï ìå áõôü ôçò
áñ÷éêÞò Ýêäïóçò 4,60% åôçóßùò óôáèåñü ãéá üëç ôçí
äéÜñêåéá ôùí ïìïëüãùí.

6) á. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá
ÝêäïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéÜ
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ
áîßá 21.000, ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéèìü çìåñþí êÜ-
èå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366 çìåñþí {ac-
tual/actual(ISMA)} êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõëåõìÝíïò.

â.Óôéò 04.07.2003 ðïõ åßíáé ç çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò
(re-opening) ôçò Ýêäïóçò êáé äéáêáíïíéóìïý èá êáôáâëç-
èïýí ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí óå ÅÕÑÙ
óôñïããõëïðïéçìÝíïé óôá 2 äåêáäéêÜ øçößá, ðïõ áöï-
ñïýí ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 17.01.2003 ìÝ÷ñé
04.07.2003.

ã. Ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá èá õðïëïãéóèïýí, åðß ôçò åëÜ÷éóôçò ïíïìáóôé-
êÞò áîßáò (? 1.000) ìå áðüäïóç, ç ïðïßá ðñïêýðôåé áðü ôï
âáóéêü åðéôüêéï 4,60% åðß ôï êëÜóìá çìåñþí 123/365 êáé
45/366 êáé åßíáé ßóç ìå 2,1157110%. Åôóé ïé äåäïõëåõìÝ-
íïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åßíáé 2 21,16.

7) Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ
ôïõò áîßá.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá, ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç, ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèå-
ôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé, ç çìÝñá êáôÜ ôçí
ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá ïé åìðïñéêÝò
ôñÜðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí
ïðïßá ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá T.A.R.G.E.T.

8) Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóÞ ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí
ôåëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí
÷áñôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

9) Ïé ëïéðïß üñïé ôùí ïìïëüãùí åßíáé ßäéïé ìå áõôïýò ðïõ
éó÷ýïõí êáé ãéá ôá ëïéðÜ ïìüëïãá ôïõ Äçìïóßïõ óå Åõñþ
óôáèåñïý åðéôïêßïõ. 
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Â' ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÌÅ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÃÃÑÁÖÇ
1) Ôá ïìüëïãá èá äéáôåèïýí ìüíï óå öõóéêÜ ðñüóùðá

- êáôïßêïõò ôçò Å.Å., ìå äçìüóéá åããñáöÞ ìÝóù ôçò ÔñÜ-
ðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôùí ôñáðåæþí, ôùí ðéóôùôéêþí éäñõ-
ìÜôùí, ôùí ìåëþí ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áîéþí Áèçíþí êáé
ëïéðþí öïñÝùí, ðïõ åßíáé åîïõóéïäïôçìÝíïé áðü ôçí ÔñÜ-
ðåæá ôçò ÅëëÜäïò.

Ç äçìüóéá åããñáöÞ ãéá ôçí äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí èá
áñ÷ßóåé ôçí ÄåõôÝñá 30 Éïõíßïõ 2003 êáé èá ïëïêëçñùèåß
ôçí ÔåôÜñôç 2 Éïõëßïõ 2003.

2) Ïé åðåíäõôÝò êáôÜ ôçí äéáäéêáóßá ôçò äçìüóéáò åã-
ãñáöÞò äçëþíïõí õðï÷ñåùôéêÜ:

Ôï Á.Ö.Ì. ôïõò,
Ôç ÷þñá ðñïÝëåõóçò ôïõ Á.Ö.Ì. ôïõò,
Ôïí ÷åéñéóôÞ ôïõò óôï Ó.Á.Ô.,
Ôç ìåñßäá êáé ôïí ëïãáñéáóìüôïõò óôï Ó.Á.Ô.,
Ôï ðïóü ôùí ïìïëüãùí, ãéá ôï ïðïßï åðéèõìïýí íá åã-

ãñáöïýí.
3) Ïé åããñáöÝò èá ãßíïíôáé óå ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000

Åõñþ, ìå êáôþôåñï üñéï åããñáöÞò ãéá êÜèå åðåíäõôÞ ôá
1.000 Åõñþ êáé ìå áíþôåñï ðïóü åããñáöÞò êáé äéÜèåóçò
ïìüëïãá ïíïìáóôéêÞò áîßáò 15.000 Åõñþ. Ç êáôáíïìÞ
êáé ïé åããñáöÝò, èá ãßíïíôáé áðü ôï Ó.Á.Ô. ôïõ Ê.Á.Á., óå
ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000 Åõñþ.

Ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò, ïé öïñåßò ðïõ èá Ý÷ïõí äéá-
èÝóåé ïìüëïãá ìå äçìüóéá åããñáöÞ, åíçìåñþíïõí ôï óý-
óôçìá ôùí Üûëùí ôßôëùí ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáôÜ
ôçí óõíÞèç äéáäéêáóßá.

4) Ïé ðñïóöåñüìåíïé ìå ôçí ðáñáðÜíù äéáäéêáóßá ôßô-
ëïé èá åßíáé áöïñïëüãçôïé, õðü ôçí ðñïûðüèåóç, üôé èá
äéáêñáôïýíôáé ìÝ÷ñé ôçí ëÞîç ôïõò. Ôï äéêáßùìá ôçò öï-
ñïáðáëëáãÞò ðñïêýðôåé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôéò åããñáöÝò
ôïõ Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí.

5) Ïé åðåíäõôÝò êÜôï÷ïé ôùí ïìïëüãùí ôïõ ISIN B ìðï-
ñïýí ãéá ôçí ðþëçóç ôùí ôßôëùí ôïõò, íá áðåõèýíïíôáé
óôéò ôñÜðåæåò êáé ôïõò ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öï-
ñåßò, ïé ïðïßïé èá áãïñÜæïõí ôïõò ôßôëïõò.

6) Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò ôùí ôßôëùí áðü ôá öõóéêÜ
ðñüóùðá, ÷ùñßò íá Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìå-
ñéäßïõ, èá ãßíåôáé ìüíï áëëáãÞ ôïõ ISIN áðü Â óå Á êáé èá
éó÷ýåé öïñïëïãéêÜ üôé éó÷ýåé ãéá ôá êáíïíéêÜ ôïêïìåñßäéá.

Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìå-
ñéäßïõ, ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ ôùí åéóðñá÷èÝíôùí
ôïêïìåñéäßùí èá ãßíåôáé óùñåýôéêÜ. ÄçëáäÞ ï öüñïò ãéá
ôï óýíïëï ôùí åéóðñá÷èÝíôùí ôïêïìåñéäßùí êáôáâÜëëå-
ôáé Üìåóá óôç ÔñÜðåæá ôçå ÅëëÜäïò, ç ïðïßá åí óõíå÷åßá
èá ðéóôþíåé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï.

7) Ç êáôáâïëÞ ôïõ áíôéôßìïõ áãïñÜò ôßôëùí (Settle-
ment) èá ãßíåé óôéò 4 Éïõëßïõ 2003, çìåñïìçíßá áíïßãìá-
ôïò (re-opening) ôçò Ýêäïóçò ôçò 17.01.2003.

8) Ãéá ôçí äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí óôï åðåíäõôéêü êïéíü
áðü ôéò ôñÜðåæåò êáé ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öï-
ñåßò, èá äïèåß ðñïìÞèåéá 0,15% åðßóçò èá äïèåß ðñïìÞ-
èåéá óôï Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí 0,04%.

ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ

Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí ðñïêá-
ëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïõò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý
ãéá ôï ïéêïíïìéêï Ýôïò 2003, åíþ ðñïêáëåßôáé äáðÜíç êáé
ãéá ôá åðïìÝíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç, ç ïðïßá èá åããñÜöåôáé
óôéò êáô' Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò ôïõ
Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 1 Éïõëßïõ 2003
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÖËÙÑÉÄÇÓ

Ö

Áñéè. 2/25096/0023Á (4)
ÄéÜèåóç óôéò 9.5.2003, ôßôëùí ìå Üíïéãìá (re-opening)

ôçò Ýêäïóçò ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôéò
05.02.2003, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ,
5åôïýò äéÜñêåéáò, êáé ëÞîçò 18.04.2008.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ í.1914/90 "Åê-

óõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé ôçò
ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò äéá-
ôÜîåéò"(ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í.2187/94 "Ñýèìéóç
èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò" (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ
í.2198/1994 "Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí
ãÝíåé, óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé
äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðá-
ñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñ-
öÞ (Üûëïé ôßôëïé)" (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 90 êáé 91 ôïõ í. 2362/1995
"Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ
ÊñÜôïõò ê.á.ä."(ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995)

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í.2459/1997 "Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò"
(ÖÅÊ 17Á'/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ í.2579/98.

6. Téò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ í. 2628/1998 "Óý-
óôáóç Íïìéêïý Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðù-
íõìßá Ïñãáíéóìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò
(Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 151 Á /6.7.1998).
êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ í. 2682/1999
(ÖÅÊ 16 Á/1999). 

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í.2842/27-9-2000 "ËÞøç óõìðëç-
ñùìáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí
(ÅÊ) 1103/97, 974/98 êáé 2866/98 ôïõ Óõìâïõëßïõ, üðùò
éó÷ýïõí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åéóáãùãÞ ôïõ ÅÕÑÙ". (ÖÅÊ
207/Á/27-9-2000).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ í. 3130/28-3-2003
(ÖÅÊ 76/Á) "Ìéóèþóåéò áêéíÞôùí ãéá ôç óôÝãáóç Äçìï-
óßùí Õðçñåóéþí ê.á.ä."

9. Ôçí 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí "Ðåñß ôùí äáðáíþí óýíáøçò, Ýê-
äïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ë.ð. ôùí äáíåßùí ôïõ äçìïóß-
ïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)".

10. Ôçí 2/4627/0023/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí
ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèåñïý åðé-
ôïêßïõ".

11. Ôçí 2/5000/0023Á/29.01.2003 áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò & Ïéêïíïìéêþí "Åêäïóç óôéò 05.02.2003
êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, óå Üûëç ìïñöÞ,
óôáèåñïý åðéôïêßïõ, 5åôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò
18.04.2008"

12. Ôçí 1100383/1330/Á0006/31-10-2001 (ÖÅÊ 1485/Â/
31-10-2001) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí "ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí ôïõ
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Í.3016/2002 óôï ìüíéìï ðñïóùðéêü ôïõ Ôáìåßïõ Ëáúêþí
Áãïñþí ðïõ äéÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2470/97.

OI ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ,

ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ -
ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôï Í.1558/85 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá».

2. Ôï Ð.Ä. 397/88 «Ïñãáíéóìüò Õð. Åìðïñßïõ» üðùò
ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé.

3. Ôï Ð.Ä. 27/96 «Óõã÷þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí Ôïõñé-
óìïý Âéïìç÷áíßáò, ÅíÝñãåéáò êáé Ôå÷íïëïãßáò êáé Åìðï-
ñßïõ óôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò».

4. Ôçí 21386/16.7.2003 êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Ðñùèõ-
ðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò ðåñß áíÜèåóçò
áñìïäéïôÞôùí óôïí Õöõðïõñãü ÁíÜðôõîçò Êßìùíá Êïõ-
ëïýñç.

5. Ôï Í. 2470/97 üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé.
6. Ôïí Á.Í.1470/38 «ðåñß Ïñãáíéóìïý ôïõ Ôáìåßïõ Ëáú-

êþí Áãïñþí Áèçíþí, Ðåéñáéþò êáé Ðåñé÷þñùí».
7. Ôï Üñèñï 14 ôïõ Í. 3016/2000 (ÖÅÊ 110/Á) «Ãéá ôçí

åôáéñéêÞ äéáêõâÝñíçóç, èÝìáôá ìéóèïëïãßïõ êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò».

8. Ôï Ð.Ä. 489/87 «Ïñãáíéóìüò ôïõ Ôáìåßïõ Ëáúêþí
Áãïñþí».

9. Ôá 15334/9.10.2002 êáé 14809/26.8.2003 Ýããñáöá
ôïõ Ô.Ë.Á.

10. Ôï 39/26.9.2002 áðüóðáóìá ðñáêôéêïý ôïõ Ä.Ó. ôïõ
Ô.Ë.Á.

11. Ôçí 15172/4.10.2002 âåâáßùóç ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ
Ä.Ó ôïõ Ô.Ë.Á.

12. Ôç 1065956/863/Á0006/15.7.2003 áðüöáóç Ðñùèõ-
ðïõñãïý êáé Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìï-
äéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí».

13. Ôï Üñèñï 1 ôïõ Í. 3029/02 «Ìåôáññýèìéóç óõóôÞ-
ìáôïò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò» óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ç åí
ëüãù ðáñï÷Þ ëáìâÜíåôáé õðüøç áðü 1.1.2003 óôç âÜóç
õðïëïãéóìïý ôçò óýíôáîçò.

14. Ôç 2/41890/0022/30.7.2002 êïéíÞ áðüöáóç ôùí
Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ÅèíéêÞò ¢ìõíáò,
Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò
(ÖÅÊ 1266/Â) ðåñß ÷ïñÞãçóçò åéäéêÞò ðáñï÷Þò ôïõ Üñ-
èñïõ 14 ôïõ Í.3016/02 óôïõò ðïëéôéêïýò õðáëëÞëïõò ôïõ
Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò ¢ìõíáò , ðïõ åêäüèçêå ýóôåñá áðü
ôçí áðü 20.8.2001 åéäéêÞ óõëëïãéêÞ óõìöùíßá ìåôáîý ôïõ
Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé ôçò «ÐáíåëëÞíéáò Ïìïóðïíäßáò
ôùí åñãáæïìÝíùí óôï Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò ¢ìõíáò , ÐÏÅ-
ÕÅÈÁ» 

15. Ôç 2/70676/0022/27.12.2002 êïéíÞ áðüöáóç ôùí
Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, Åóùôåñéêþí, Äç-
ìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé ÁíÜðôõîçò (ÖÅÊ
1621/Â) ðåñß ÷ïñÞãçóçò åéäéêÞò ðáñï÷Þò Üñèñïõ 14 Í.
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ç äéáðßóôùóç ôçò ýðáñîçò åðáñêïýò äéáäñïìÞò åëÝã-
÷ïõ óå åðßðåäï êåíôñéêþí êáé ðåñéöåñåéáêþí õðçñåóéþí
êáé ôåëéêþí äéêáéïý÷ùí

ç äéáðßóôùóç ôçò ïñèÞò äéá÷åßñéóçò ôïõ ðñïãñÜììá-
ôïò óå ó÷Ýóç ì,ï ôá åëåã÷üìåíá Ýñãá áðü ôçí Äéá÷åéñé-
óôéêÞ Áñ÷Þ êáèþò êáé ç áðïôåëåóìáôéêÞ åêôÝëåóç ôùí
ðñÜîåùí áðü ôïõò ôåëéêïýò äéêáéïý÷ïõò

ç ðïñåßá õëïðïßçóçò ôùí ðñÜîåùí, óýìöùíá ìå ôéò
åèíéêÝò êáé êïéíïôéêÝò äéáôÜîåéò,

ç ðëçñüôçôá êáé ç íïìéìüôçôá ôùí äéêáéïëïãçôéêþí êáé
ëïéðþí ðáñáóôáôéêþí óôïé÷åßùí ðëçñùìþí

ç õëïðïßçóç ôïõ öõóéêïý áíôéêåéìÝíïõ ôùí ðñÜîåùí, ïé
åðéðôþóåéò êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõò.

5. ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôïõ åëÝã÷ïõ èá óõíôá÷èåß Ýêèåóç ìå
ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ åëÝã÷ïõ, ðïõ èá õðïâëçèåß óôçí Äé-
åýèõíóç Ðñïãñáììáôéóìïý êáé ÅëÝã÷ùí ôïõ Ãåíéêïý Ëï-
ãéóôçñßïõ ôïõ ÊñÜôïõò, åíôüò åíüò ìçíüò, ãéá åéóÞãçóç
óôçí ÅðéôñïðÞ Äçìïóéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ (Å.Ä.ÅË.).

6. Óôá ìÝëç ôçò åëåãêôéêÞò ïìÜäáò èá êáôáâëçèåß ç
ðñïâëåðüìåíç, áðü ôçí õðü óôïé÷åßï 6 ôïõ ðñïïéìßïõ
áðüöáóç, áðïæçìßùóç.

7. Ç ðáñïýóá áðïôåëåß êáé Ýãêñéóç ìåôáêßíçóçò ôçò
åëåãêôéêÞò ïìÜäáò ìå ïðïéïäÞðïôå ìåôáöïñéêü ìÝóï.

8. Ç åêôüò Ýäñáò áðïæçìßùóç êáé ôá Ýîïäá ìåôáêßíçóçò
êáé äéáíõêôåñåýóåùí ôùí ìåëþí ôçò åëåãêôéêÞò ïìÜäáò
èá êáëõöèïýí óýìöùíá ìå ôçí õðü óôïé÷åßï 7 ôïõ ðñïïé-
ìßïõ áðüöáóç.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 14 Ïêôùâñßïõ 2003
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

Í. ÖÁÑÌÁÊÇÓ

Ö

Áñéè. 2/56444/0023Á (5)
ÅðáíÝêäïóç 20åôïýò ïìïëüãïõ ôïõ Å.Ä. ëÞîåùò 22

Ïêôùâñßïõ 2022 ìå Äçìüóéá ÅããñáöÞ ãéá öõóéêÜ
ðñüóùðá êáé ìå çìåñïìçíßá äéÜèåóçò ôçò åðáíÝêäï-
óçò 17.10.2003.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í. 1914/90

«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé
ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò»(ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2187/94 «Ñýèìéóç
èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ Í.
2198/1994 «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí
ãÝíåé, óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé
äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðá-
ñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñ-
öÞ (Üûëïé ôßôëïé)» (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ Í.
2362/1995 «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äá-
ðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò ê.á.ä.»(ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 2459/1997 «Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(ÖÅÊ 17Á'/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï

9 ôïõ Í. 2579/98(ÖÅÊ 31Á/1998) «ÖïñïëïãéêÝò äéáññõè-
ìßóåéò ê.á.ä».

6. Téò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ Í. 2628/1998(ÖÅÊ
151 Á /6.7.1998) «Óýóôáóç Íïìéêïý Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ
Äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá Ïñãáíéóìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìï-
óßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé Üëëåò äéáôÜîåéò», êáèþò êáé
ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ Í. 2682/1999 (ÖÅÊ 16
Á/1999) «Äéáññõèìßóåéò óôç öïñïëïãßá ôùí áõôïêéíÞôùí
ï÷çìÜôùí ê.á.ä». 

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2842/27.9.2000(ÖÅÊ 207/Á/
27.9.2000) «ËÞøç óõìðëçñùìáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí
åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí (ÅÊ) 1103/97, 974/98 êáé
2866/98 ôïõ Óõìâïõëßïõ, üðùò éó÷ýïõí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åé-
óáãùãÞ ôïõ ÅÕÑÙ».

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ Í. 3130/28-3-2003
(ÖÅÊ 76/Á/2003) «Ìéóèþóåéò áêéíÞôùí ãéá ôç óôÝãáóç
Äçìïóßùí Õðçñåóéþí ê.á.ä».

9. Ôç 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí óýíáøçò, Ýê-
äïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ëð. ôùí äáíåßùí ôïõ äçìïóßïõ
(ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)».

10. Ôç 2/4627/0023/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí
ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèåñïý åðé-
ôïêßïõ».

11. Ôç 2/22303/0023Á/17.4.2002 áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìéêþí «¸êäïóç óôéò 24.4.2002 êïéíïðñáêôé-
êïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðé-
ôïêßïõ åéêïóáåôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò 22.10.2022»

12. Ôçí 1065956/863/Á0006/15.7.2003 (ÖÅÊ 985/Â/
16.7.2003) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìéêþí «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôïõò Õöõðïõñãïýò Ïéêï-
íïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

13. Ôï 1207/10.10.2003 Ýããñáöï ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×., áðï-
öáóßæïõìå:

Ôçí äéÜèåóç óôéò 17.10.2003, ôßôëùí ìå Üíïéãìá (re-
opening) ôçò Ýêäïóçò ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóß-
ïõ óôéò 24.4.2003, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ,
20åôïýò äéÜñêåéáò, êáé ëÞîçò 22.10.2022.

ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ
1) Ïé ôßôëïé, ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí ìå äçìüóéá åããñáöÞ,

åßíáé ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèå-
ñïý åðéôïêßïõ, äéÜñêåéáò åßêïóé (20) åôþí, ìå çìåñïìçíßá
Ýêäïóçò 24.04.2003 êáé ëÞîçò 22.10.2022.

2) Ôá ïìüëïãá åßíáé áíþíõìïé ôßôëïé, öÝñïõí ôïêïìåñß-
äéá, Ýíá ãéá êÜèå ôïêïöüñï ðåñßïäï êáé åêäßäïíôáé óå Üõ-
ëç ìïñöÞ, åßíáé äå êáôá÷ùñçìÝíá óôï Óýóôçìá ´Áõëùí
Ôßôëùí (Ó.Á.Ô.), ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò.

3) Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 1.000 Åõñþ,
åíþ ç ôéìÞ äéÜèåóçò ïñßæåôáé óôï 110,617% ôçò ïíïìá-
óôéêÞò áîßáò, äçëáäÞ ßóç ìå ôç ìåóïóôáèìéêÞ ôéìÞ ðïõ
äéáìïñöþèçêå óôéò 14 Ïêôùâñßïõ 2003, óôç äçìïðñáóßá
ïìïëüãùí ßäéáò çìåñïìçíßáò Ýêäïóçò êáé ëÞîçò.

4) Ôï ðïóü ôçò ðáñáðÜíù Ýêäïóçò èá êáèïñéóôåß ìå íå-
þôåñç áðüöáóÞ ìáò.

5) Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí åßíáé ôï ßäéï ìå áõôü ôçò
áñ÷éêÞò Ýêäïóçò 5,90% åôçóßùò óôáèåñü ãéá üëç ôçí
äéÜñêåéá ôùí ïìïëüãùí.

6) á. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá
ÝêäïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéÜ
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ
áîßá åõñþ 1.000, ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéèìü çìåñþí
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êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366 çìåñþí
{actual/actual(ISMA)} êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõëåõìÝíïò.

â.Óôéò 17.10.2003 ðïõ åßíáé ç çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò
(re-opening) ôçò Ýêäïóçò êáé äéáêáíïíéóìïý èá êáôáâëç-
èïýí ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí óå åõñþ
óôñïããõëïðïéçìÝíïé óôá 2 äåêáäéêÜ øçößá, ðïõ áöï-
ñïýí ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 22.10.2002 ìÝ÷ñé
17.10.2003 õðïëïãéóìÝíïé ìå Ýôïò 365 çìåñþí êáé óôñïã-
ãõëïðïéçìÝíïé óôá äýï äåêáäéêÜ øçößá.

ã. Ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá èá õðïëïãéóèïýí, åðß ôçò åëÜ÷éóôçò ïíïìáóôé-
êÞò áîßáò (åõñþ 1.000) ìå áðüäïóç, ç ïðïßá ðñïêýðôåé
áðü ôï âáóéêü åðéôüêéï 5,90% åðß ôï êëÜóìá çìåñþí
360/365 ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 22.10.2002 ìÝ÷ñé
17.10.2003 êáé åßíáé ßóç ìå 5,8191780%. ´Åôóé ïé äåäïõ-
ëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åßíáé
åõñþ 58,19.

7) Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ
ôïõò áîßá.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá, ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç, ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèå-
ôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé, ç çìÝñá êáôÜ ôçí
ïðïßá åêôåëïýíôáé ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá áðü ôéò åìðï-
ñéêÝò ôñÜðåæåò êáé ôéò áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ
ôçí ïðïßá ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá T.A.R.G.E.T.

8) Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóÞ ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí
ôåëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí
÷áñôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

9) Ïé ëïéðïß üñïé ôùí ïìïëüãùí åßíáé ßäéïé ìå áõôïýò ðïõ
éó÷ýïõí êáé ãéá ôá ëïéðÜ ïìüëïãá ôïõ Äçìïóßïõ óå Åõñþ
óôáèåñïý åðéôïêßïõ. 

Â~ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÌÅ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÃÃÑÁÖÇ
1) Ôá ïìüëïãá èá äéáôåèïýí ìüíï óå öõóéêÜ ðñüóùðá

- êáôïßêïõò ôçò Å.Å., ìå äçìüóéá åããñáöÞ ìÝóù ôçò ÔñÜ-
ðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôùí ôñáðåæþí, ôùí ðéóôùôéêþí éäñõ-
ìÜôùí, ôùí ìåëþí ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áîéþí Áèçíþí êáé
ëïéðþí öïñÝùí, ðïõ åßíáé åîïõóéïäïôçìÝíïé áðü ôçí ÔñÜ-
ðåæá ôçò ÅëëÜäïò.

Ç äçìüóéá åããñáöÞ ãéá ôçí äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí èá
áñ÷ßóåé ôçí ÄåõôÝñá 13 Ïêôùâñßïõ 2003 êáé èá ïëïêëç-
ñùèåß ôçí ôçí ÔåôÜñôç 15 Ïêôùâñßïõ 2003.

2) Ïé åðåíäõôÝò êáôÜ ôçí äéáäéêáóßá ôçò äçìüóéáò åã-
ãñáöÞò äçëþíïõí õðï÷ñåùôéêÜ:

Ôï Á.Ö.Ì. ôïõò,
Ôç ÷þñá ðñïÝëåõóçò ôïõ Á.Ö.Ì. ôïõò,
Ôïí ÷åéñéóôÞ ôïõò óôï Ó.Á.Ô.,
Ôç ìåñßäá êáé ôïí ëïãáñéáóìü ôïõò óôï Ó.Á.Ô.,
Ôï ðïóü ôùí ïìïëüãùí, ãéá ôï ïðïßï åðéèõìïýí íá åã-

ãñáöïýí.
3) Ïé åããñáöÝò èá ãßíïíôáé óå ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000

Åõñþ, ìå êáôþôåñï üñéï åããñáöÞò ãéá êÜèå åðåíäõôÞ ôá
1.000 Åõñþ êáé ìå áíþôåñï ðïóü åããñáöÞò êáé äéÜèåóçò
ïìüëïãá ïíïìáóôéêÞò áîßáò 15.000 Åõñþ. Ç êáôáíïìÞ
êáé ïé åããñáöÝò, èá ãßíïíôáé áðü ôï Ó.Á.Ô. ôïõ Ê.Á.Á., óå
ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000 Åõñþ.

Ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò, ïé öïñåßò ðïõ èá Ý÷ïõí äéá-
èÝóåé ïìüëïãá ìå äçìüóéá åããñáöÞ, åíçìåñþíïõí ôï óý-
óôçìá ôùí Üûëùí ôßôëùí ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáôÜ
ôçí óõíÞèç äéáäéêáóßá.

4) Ïé ðñïóöåñüìåíïé ìå ôçí ðáñáðÜíù äéáäéêáóßá ôßô-
ëïé èá åßíáé áöïñïëüãçôïé, õðü ôçí ðñïûðüèåóç, üôé èá
äéáêñáôïýíôáé ìÝ÷ñé ôçí ëÞîç ôïõò. Ôï äéêáßùìá ôçò öï-

ñïáðáëëáãÞò ðñïêýðôåé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôéò åããñáöÝò
ôïõ Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí.

5) Ïé åðåíäõôÝò êÜôï÷ïé ôùí ïìïëüãùí ôïõ (ISIN B+C)
ìðïñïýí ãéá ôçí ðþëçóç ôùí ôßôëùí ôïõò, íá áðåõèýíï-
íôáé óôéò ôñÜðåæåò êáé ôïõò ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò
öïñåßò, ïé ïðïßïé èá áãïñÜæïõí ôïõò ôßôëïõò.

6) Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò ôùí ôßôëùí áðü ôá öõóéêÜ
ðñüóùðá, ÷ùñßò íá Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìå-
ñéäßïõ, èá ãßíåôáé ìüíï áëëáãÞ ôïõ ISIN áðü Â Þ C óå Á êáé
èá éó÷ýåé öïñïëïãéêÜ üôé éó÷ýåé ãéá ôá êáíïíéêÜ ôïêïìå-
ñßäéá.

Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìå-
ñéäßïõ, ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ ôùí åéóðñá÷èÝíôùí
ôïêïìåñéäßùí èá ãßíåôáé óùñåýôéêÜ, äçëáäÞ ï öüñïò ãéá
ôï óýíïëï ôùí åéóðñá÷èÝíôùí ôïêïìåñéäßùí êáôáâÜëëå-
ôáé Üìåóá óôç ÔñÜðåæá ôçå ÅëëÜäïò, ç ïðïßá åí óõíå÷åßá
èá ðéóôþíåé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï.

7) Ç êáôáâïëÞ ôïõ áíôéôßìïõ áãïñÜò ôßôëùí (Settle-
ment) èá ãßíåé óôéò 17 Ïêôùâñßïõ 2003, çìåñïìçíßá
áíïßãìáôïò (re-opening) ôçò Ýêäïóçò ôçò 24.4.2003.

8) Ãéá ôçí äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí óôï åðåíäõôéêü êïéíü
áðü ôéò ôñÜðåæåò êáé ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öï-
ñåßò, èá äïèåß ðñïìÞèåéá 0,15% åðßóçò èá äïèåß ðñïìÞ-
èåéá óôï Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí 0,04%.

ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ

Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåß-
ôáé äáðÜíç óå âÜñïõò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá
ôï ïéêïíïìéêï Ýôïò 2003 êáé ãéá ôá åðïìÝíá ïéêïíïìéêÜ
Ýôç, ç ïðïßá èá êáëõöèåß áðü ôéò ðéóôþóåéò ðïõ èá åã-
ãñÜöïíôáé óôéò êáô' Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝ-
ôçóçò ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 14 Ïêôùâñßïõ 2003
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

Í. ÖÁÑÌÁÊÇÓ

Ö

Áñéè. 8041/6/54-å (6)
Êáèïñéóìüò ôïõ êáô' áðïêïðÞ ÷ïñçãÞìáôïò ãéá êáèá-

ñéüôçôá ôùí Õðçñåóéþí ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò,
ãéá ôï ã´ ôñßìçíï Ýôïõò 2003.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ - ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÔÁÎÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. á. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 20 ôïõ Í. 1481/1984 «Ïñ-

ãáíéóìüò Õðïõñãåßïõ Äçìüóéáò ÔÜîçò».
â. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 ôïõ Í. 1558/1985 «Êõ-

âÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá», üðùò ôñïðïðïéÞèç-
êå ìå ôçí ðáñÜãñáöï 8 ôïõ Üñèñïõ 7 ôïõ Í. 1943/1991
«Åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò ïñãÜíùóçò��. êáé Üëëåò óõíá-
öåßò äéáôÜîåéò».

ã. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ ðñþôïõ åäáößïõ ôçò ðáñ. 2 ôïõ Üñ-
èñïõ 29 Á ôïõ Í. 1558/1985 üðùò ðñïóôÝèçêå ìå ôï Üñ-
èñï 27 ôïõ Í. 2081/1992 êáé ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
1 ðáñ. 2 åäáö. á´ ôïõ Í. 2469/1997.

ä. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 21 ðáñ. 2, 22 ðáñ. 3, 112
ðáñ. 1 êáé 113 ôïõ Í. 2362/1995 «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôé-
êïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé Üëëåò ÄéáôÜ-
îåéò».

21786 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 2/64105/0023Á (1)
Áðüöáóç äéÜèåóçò 10åôþí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóß-

ïõ óôéò 21.11.2003 ìå äçìüóéá åããñáöÞ ëÞîçò
20.5.2013.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ N. 1914/90

«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé
ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò»(ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ N. 2187/94 «Ñýèìéóç
èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ N.
2198/1994 «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí
ãÝíåé, óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé
äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðá-
ñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñ-
öÞ (Üûëïé ôßôëïé)» (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ N.
2362/1995 «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äá-
ðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò ê.á.ä.»(ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 2459/1997 «Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(ÖÅÊ 17Á~/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ Í. 2579/98.

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ N. 2628/1998 «Óý-
óôáóç Íïìéêïý Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðù-
íõìßá Ïñãáíéóìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò
(Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 151 A/6.7.1998),

êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ N. 2682/1999
(ÖÅÊ 16 Á/1999).

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ N. 2842/27.9.2000 «ËÞøç óõìðëç-
ñùìáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí
(ÅÊ) 1103/97, 974/98 êáé 2866/98 ôïõ Óõìâïõëßïõ, üðùò
éó÷ýïõí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åéóáãùãÞ ôïõ åõñþ» (ÖÅÊ
207/Á/27.9.2000).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ N. 3130/28.3.2003
(ÖÅÊ 76/Á/2003) «Ìéóèþóåéò áêéíÞôùí ãéá ôç óôÝãáóç
Äçìïóßùí Õðçñåóéþí ê.á.ä.».

9. Ôçí 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí óýíáøçò, Ýê-
äïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ëð. ôùí äáíåßùí ôïõ äçìïóßïõ
(ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)».

10. Ôç 2/4627/0023/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí
ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå åõñþ, óôáèåñïý åðé-
ôïêßïõ».

11. Ôç 2/1311/0023Á/13.01.2003 áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «¸êäïóç óôéò 17.1.2003
êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, óå Üûëç ìïñöÞ,
óôáèåñïý åðéôïêßïõ, 10åôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò
20.5.2013».

12. Ôçí 1065956/863/Á0006/15.7.2003 (ÖÅÊ 985/Â/
16.7.2003) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞ-
ôùí ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôïõò
Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

13.Ôï 1364/14.11.2003 Ýããñáöï ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×., áðïöá-
óßæïõìå:

Ôçí äéÜèåóç óôéò 21.11.2003, ôßôëùí ìå Üíïéãìá (re-
opening) ôçò Ýêäïóçò ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóß-
ïõ óôéò 17.1.2003, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ,
10åôïýò äéÜñêåéáò, êáé ëÞîçò 20.5.2013.

ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ
1) Ïé ôßôëïé, ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí ìå äçìüóéá åããñáöÞ,

åßíáé ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèå-
ñïý åðéôïêßïõ, äéÜñêåéáò äÝêá (10) åôþí, ìå çìåñïìçíßá
Ýêäïóçò 17.1.2003 êáé ëÞîçò 20.5.2013.

2) Ôá ïìüëïãá åßíáé áíþíõìïé ôßôëïé, öÝñïõí ôïêïìåñß-
äéá, Ýíá ãéá êÜèå ôïêïöüñï ðåñßïäï êáé åêäßäïíôáé óå Üõ-
ëÞ ìïñöÞ, åßíáé äå êáôá÷ùñçìÝíá óôï Óýóôçìá ¢õëùí
Ôßôëùí (Ó.Á.Ô.), ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò.

3) Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 1.000 åõñþ,
åíþ ç ôéìÞ äéÜèåóçò ïñßæåôáé óôï 101,384% ôçò ïíïìá-
óôéêÞò áîßáò, äçëáäÞ ßóç ìå ôç ìåóïóôáèìéêÞ ôéìÞ ðïõ
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äéáìïñöþèçêå óôéò 18 Íïåìâñßïõ 2003, óôç äçìïðñáóßá
ïìïëüãùí ßäéáò çìåñïìçíßáò Ýêäïóçò êáé ëÞîçò.

4) Ôï ðïóü ôçò ðáñáðÜíù Ýêäïóçò èá êáèïñéóôåß ìå íå-
üôåñç áðüöáóÞ ìáò.

5) Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí åßíáé ôï ßäéï ìå áõôü ôçò
áñ÷éêÞò Ýêäïóçò 4,60% åôçóßùò óôáèåñü ãéá üëç ôçí
äéÜñêåéá ôùí ïìïëüãùí.

6) á. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá
ÝêäïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéÜ
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ
áîßá åõñþ 1.000, ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéèìü çìåñþí
êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366 çìåñþí
{actual/actual(ISMA)} êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõëåõìÝíïò.

â. Óôéò 21.11.2003 ðïõ åßíáé ç çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò
(re-opening) ôçò Ýêäïóçò êáé äéáêáíïíéóìïý èá êáôáâëç-
èïýí ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí óå åõñþ
óôñïããõëïðïéçìÝíïé óôá 2 äåêáäéêÜ øçößá, ðïõ áöïñïýí
ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 17.1.2003 ìÝ÷ñé 20.11.2003.

ã. Ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá èá õðïëïãéóèïýí, åðß ôçò åëÜ÷éóôçò ïíïìáóôé-
êÞò áîßáò (åõñþ 1.000) ìå áðüäïóç, ç ïðïßá ðñïêýðôåé
áðü ôï âáóéêü åðéôüêéï 4,60% åðß ôï êëÜóìá çìåñþí
123/365 (ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 17.1.2003 Ýùò êáé
19.5.2003) êáé 185/366 (ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü
20.5.2003 Ýùò êáé 20.11.2003) êáé åßíáé ßóç ìå
3,8752740%. ¸ôóé ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñá-
ðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åßíáé åõñþ 38,75.

7) Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ
ôïõò áîßá.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá, ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç, ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèå-
ôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé, ç çìÝñá êáôÜ ôçí
ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá ïé åìðïñéêÝò ôñÜ-
ðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí ïðïßá
ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá T.A.R.G.E.T.

8) Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóÞ ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí
ôåëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí
÷áñôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

9) Ïé ëïéðïß üñïé ôùí ïìïëüãùí åßíáé ßäéïé ìå áõôïýò ðïõ
éó÷ýïõí êáé ãéá ôá ëïéðÜ ïìüëïãá ôïõ Äçìïóßïõ óå åõñþ
óôáèåñïý åðéôïêßïõ.

Â~ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÌÅ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÃÃÑÁÖÇ
1) Ôá ïìüëïãá èá äéáôåèïýí ìüíï óå öõóéêÜ ðñüóùðá

- êáôïßêïõò ôçò Å.Å., ìå äçìüóéá åããñáöÞ ìÝóù ôçò ÔñÜ-
ðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôùí ôñáðåæþí, ôùí ðéóôùôéêþí éäñõ-
ìÜôùí, ôùí ìåëþí ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áîéþí Áèçíþí êáé
ëïéðþí öïñÝùí, ðïõ åßíáé åîïõóéïäïôçìÝíïé áðü ôçí ÔñÜ-
ðåæá ôçò ÅëëÜäïò.

Ç äçìüóéá åããñáöÞ ãéá ôçí äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí èá
áñ÷ßóåé ôçí ÄåõôÝñá 17 Íïåìâñßïõ 2003 êáé èá ïëïêëç-
ñùèåß ôçí ÔåôÜñôç 19 Íïåìâñßïõ 2003.

2) Ïé åðåíäõôÝò êáôÜ ôçí äéáäéêáóßá ôçò äçìüóéáò åã-
ãñáöÞò äçëþíïõí õðï÷ñåùôéêÜ:

Ôï Á.Ö.Ì. ôïõò,
Ôç ÷þñá ðñïÝëåõóçò ôïõ Á.Ö.Ì. ôïõò,
Ôïí ÷åéñéóôÞ ôïõò óôï Ó.Á.Ô.,
Ôç ìåñßäá êáé ôïí ëïãáñéáóìü ôïõò óôï Ó.Á.Ô.,
Ôï ðïóü ôùí ïìïëüãùí, ãéá ôï ïðïßï åðéèõìïýí íá åã-

ãñáöïýí.
3) Ïé åããñáöÝò èá ãßíïíôáé óå ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000

Åõñþ, ìå êáôþôåñï üñéï åããñáöÞò ãéá êÜèå åðåíäõôÞ ôá
1.000 Åõñþ êáé ìå áíþôåñï ðïóü åããñáöÞò êáé äéÜèåóçò
ïìüëïãá ïíïìáóôéêÞò áîßáò 15.000 Åõñþ. Ç êáôáíïìÞ

êáé ïé åããñáöÝò, èá ãßíïíôáé áðü ôï Ó.Á.Ô. ôïõ Ê.Á.Á., óå
ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000 Åõñþ.

Ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò, ïé öïñåßò ðïõ èá Ý÷ïõí äéá-
èÝóåé ïìüëïãá ìå äçìüóéá åããñáöÞ, åíçìåñþíïõí ôï óý-
óôçìá ôùí Üõëùí ôßôëùí ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáôÜ
ôçí óõíÞèç äéáäéêáóßá.

4) Ïé ðñïóöåñüìåíïé ìå ôçí ðáñáðÜíù äéáäéêáóßá
ôßôëïé èá åßíáé áöïñïëüãçôïé, õðü ôçí ðñïûðüèåóç, üôé
èá äéáêñáôïýíôáé ìÝ÷ñé ôçí ëÞîç ôïõò. Ôï äéêáßùìá ôçò
öïñïáðáëëáãÞò ðñïêýðôåé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôéò åã-
ãñáöÝò ôïõ Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí.

5) Ïé åðåíäõôÝò êÜôï÷ïé ôùí ïìïëüãùí ôïõ ISIN Â ìðï-
ñïýí ãéá ôçí ðþëçóç ôùí ôßôëùí ôïõò, íá áðåõèýíïíôáé
óôéò ôñÜðåæåò êáé ôïõò ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öï-
ñåßò, ïé ïðïßïé èá áãïñÜæïõí ôïõò ôßôëïõò.

6) Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò ôùí ôßôëùí áðü ôá öõóéêÜ
ðñüóùðá, ÷ùñßò íá Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìå-
ñéäßïõ, èá ãßíåôáé ìüíï áëëáãÞ ôïõ ISIN áðü Â óå Á êáé èá
Ý÷ïõí ôçí ßäéá öïñïëïãéêÞ ìåôá÷åßñéóç ìåôÜ êáíïíéêÜ ôï-
êïìåñßäéá.

Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìå-
ñéäßïõ, ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ ôùí åéóðñá÷èÝíôùí
ôïêïìåñéäßùí èá ãßíåôáé óùñåõôéêÜ. ÄçëáäÞ ï öüñïò ãéá
ôï óýíïëï ôùí åéóðñá÷èÝíôùí ôïêïìåñéäßùí êáôáâÜëëå-
ôáé Üìåóá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, ç ïðïßá åí óõíå-
÷åßá èá ðéóôþíåé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï.

7) Ç êáôáâïëÞ ôïõ áíôéôßìïõ áãïñÜò ôßôëùí (Settle-
ment) èá ãßíåé óôéò 21 Íïåìâñßïõ 2003, çìåñïìçíßá áíïßã-
ìáôïò (re-opening) ôçò Ýêäïóçò ôçò 17.1.2003.

8) Ãéá ôçí äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí óôï åðåíäõôéêü êïéíü
áðü ôéò ôñÜðåæåò êáé ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öï-
ñåßò, èá äïèåß ðñïìÞèåéá 0,15% åðßóçò èá äïèåß ðñïìÞ-
èåéá óôï Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí 0,04%.

ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí ðñïêá-

ëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïõò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý
ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2003, åíþ ðñïêáëåßôáé äáðÜíç êáé
ãéá ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç, ç ïðïßá èá åããñÜöåôáé
óôéò êáô� Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò ôïõ
Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 18 Íïåìâñßïõ 2003
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÍÉÊÏÓ ÖÁÑÌÁÊÇÓ

Ö

Áñéè. 3 (2)
ÐñïêÞñõîç ÷ïñÞãçóçò áäåéþí ßäñõóçò, åãêáôÜóôáóçò

êáé ëåéôïõñãßáò ôçëåïðôéêþí óôáèìþí åëåýèåñçò ëÞ-
øçò ôïðéêÞò åìâÝëåéáò.

ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÑÁÄÉÏÔÇËÅÏÑÁÓÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 5Á, 14 ðáñ. 9 êáé 15 ôïõ Óõ-

íôÜãìáôïò. 
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ 4 ðáñ. 6 ôïõ Í. 2863/2000 «Åèíéêü

Óõìâïýëéï Ñáäéïôçëåüñáóçò êáé Üëëåò áñ÷Ýò êáé üñãá-
íá ôïõ ôïìÝá ðáñï÷Þò ñáäéïôçëåïðôéêþí õðçñåóéþí»
(ÖÅÊ Á´ 262/29.11.2000), üðùò ðñïóôÝèçêå ìå ôï Üñèñï
19 ðáñ. 1 Í. 3051/2002 «ÓõíôáãìáôéêÜ êáôï÷õñùìÝíåò
áñ÷Ýò, ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëÞñùóç ôïõ óõóôÞìáôïò
ðñïóëÞøåùí óôï äçìüóéï ôïìÝá êáé óõíáöåßò äéáôÜîåéò»
(ÖÅÊ Á~ 220/20.9.2002).

23696 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
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ôçò Ä.Ï.Õ. Ã´ Ðáôñþí êáé ôùí Ä.Ï.Õ. Áéãßïõ, ÊÜôù
Á÷áÀáò, ÁêñÜôáò, Êáëáâñýôùí êáé Êëåéôïñßáò, ùò
ðñïò ôçí êáôáâïëÞ ìéóèïäïóßáò ôïõ ðñïóùðéêïý
ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Á÷áÀáò............... 1

Áðüöáóç äéÜèåóçò 10åôþí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìï-
óßïõ óôéò 13.4.2004 ìå äçìüóéá åããñáöÞ êáé ìå
çìåñïìçíßá ëÞîçò 20.5.2014.................................. 2

Óýóôáóç Ðïëéôéêïý Ãñáöåßïõ Õöõðïõñãïý Åîùôåñé-
êþí. ......................................................................... 3

ÊáèéÝñùóç õðåñùñéáêÞò åñãáóßáò ãéá ôï Ýôïò 2004
óå õðáëëÞëïõò ôïõ ÄÞìïõ ÐñÝâåæáò .................... 4

Ôñïðïðïßçóç ôïõ Ïñãáíéóìïý ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõ-
ôïäéïßêçóçò ×áëêéäéêÞò.......................................... 5

-----/////

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 1030533/238/Á0006 (1)
Áíáêáèïñéóìüò ôçò êáè� ýëçí áñìïäéüôçôáò ìåôáîý ôçò

Ä.Ï.Õ. Ã´ Ðáôñþí êáé ôùí Ä.Ï.Õ. Áéãßïõ, ÊÜôù Á÷áÀáò,
ÁêñÜôáò, Êáëáâñýôùí êáé Êëåéôïñßáò, ùò ðñïò ôçí
êáôáâïëÞ ìéóèïäïóßáò ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò Íïìáñ-
÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò Á÷áÀáò.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ 

¸÷ïíôáò õðüøç: 
1. Ôéò äéáôÜîåéò: 
á) Ôïõ Üñèñïõ 32 ôïõ Í. 1828/1989 «Áíáìüñöùóç ôçò

öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´ 2). 

â) Ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ í. 1558/1985 «ÊõâÝñíçóç êáé
ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» (Á´ 137), üðùò ðñïóôÝèçêå ìå ôï
Üñèñï 27 ôïõ í. 2081/1992 «Ñýèìéóç ôïõ èåóìïý ôùí Åðé-
ìåëçôçñßùí, ôñïðïðïßçóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ í.
1712/1987 ãéá ôïí åêóõã÷ñïíéóìü ôùí åðáããåëìáôéêþí
ïñãáíþóåùí ôùí åìðüñùí, âéïôå÷íþí êáé ëïéðþí åðáã-
ãåëìáôéþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´ 154) êáé ôñïðïðïéÞèç-
êå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2á ôïõ í. 2469/1997 «Ðåñéïñéóìüò

êáé âåëôßùóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí êñáôéêþí äá-
ðáíþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´ 38). 

ã) Ôçò 14650/ÄÉÏÅ85/17.3.2004 êïéíÞò áðüöáóçò ôïõ
Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêï-
íïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí» (Â´ 519). 

2. To 3588/15.3.2004 Ýããñáöï ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõôï-
äéïßêçóçò Á÷áÀáò, ìå ôï ïðïßï æçôåßôáé ç ìåôáöïñÜ óôç
Ä.Ï.Õ. Ã´ Ðáôñþí, ôçò áñìïäéüôçôáò ãéá ôçí êáôáâïëÞ ìé-
óèïäïóßáò êáé ôïõ ëïéðïý ðñïóùðéêïý ôçò ðáñáðÜíù
Íïìáñ÷éáêÞò Áõôïäéïßêçóçò, ç ïðïßá ãßíåôáé ìÝ÷ñé ôþñá
áðü ôéò Ä.Ï.Õ. Áéãßïõ, ÊÜôù Á÷áÀáò, ÁêñÜôáò, Êáëáâñý-
ôùí êáé Êëåéôïñßáò. 

3. Ôï ãåãïíüò üôé, áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðü-
öáóçò, äåí ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý
Ðñïûðïëïãéóìïý, áðïöáóßæïõìå:

1. Ïñßæïõìå üðùò, áðü 1.6.2004 ç êáôáâïëÞ ôçò ìéóèï-
äïóßáò ïëüêëçñïõ ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò Íïìáñ÷éáêÞò Áõ-
ôïäéïßêçóçò Á÷áÀáò ãßíåôáé áðü ôç Ã´  Ä.Ï.Õ. Ðáôñþí. 

2. Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò. 

ÁèÞíá, 8 Áðñéëßïõ 2004
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁËÏÃÏÓÊÏÕÖÇÓ 

Ö

Áñéè. 2/18732/0023Á (2)
Áðüöáóç äéÜèåóçò 10åôþí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóß-

ïõ óôéò 13.4.2004 ìå äçìüóéá åããñáöÞ êáé ìå çìåñï-
ìçíßá ëÞîçò 20.5.2014.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ í. 1914/90

«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé
ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í. 2187/94 «Ñýèìéóç
èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ
í.2198/1994 «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí
ãÝíåé, óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé
äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðá-
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ñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñ-
öÞ (Üûëïé ôßôëïé)» (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ í.
2362/1995 «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äá-
ðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò ê.á.ä.» (ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í. 2459/1997 «Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(ÖÅÊ 17Á´/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ í. 2579/98.

6. Téò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 1 Ýùò 11 êáé 15 ôïõ í.
2628/1998 «Óýóôáóç Íïìéêïý Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äé-
êáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá Ïñãáíéóìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóß-
ïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 151 Á/
6.7.1998) êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ í.
2682/1999 (ÖÅÊ 16 Á/1999). 

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2842/27.9.2000 «ËÞøç óõìðëç-
ñùìáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí
(ÅÊ) 1103/97, 974/98 êáé 2866/98 ôïõ Óõìâïõëßïõ, üðùò
éó÷ýïõí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åéóáãùãÞ ôïõ ÅÕÑÙ». (ÖÅÊ
207/Á/27.9.2000).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ í. 3130/28.3.2003
(ÖÅÊ 76/Á/2003) «Ìéóèþóåéò áêéíÞôùí ãéá ôç óôÝãáóç
Äçìïóßùí Õðçñåóéþí ê.á.ä.».

9. Ôçí 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí óýíáøçò, Ýê-
äïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ë.ð. ôùí äáíåßùí ôïõ äçìïóß-
ïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)».

10. Ôçí 2/4627/0023/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí
ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèåñïý åðé-
ôïêßïõ».

11. Ôçí 2/361/0023Á/8.1.2004 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «´Åêäïóç óôéò 13.1.2004 êïé-
íïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, óå Üûëç ìïñöÞ, óôá-
èåñïý åðéôïêßïõ, 10åôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò 20.5.2014».

12. Ôçí 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ 519/Â/
17.3.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞ-
ôùí ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôïõò
Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

13. Ôï áðü 2.4.2004 Ýããñáöï ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×., áðïöáóß-
æïõìå:

Ôçí äéÜèåóç óôéò 13.4.2004, ôßôëùí ìå Üíïéãìá (re-open-
ing) ôçò áñ÷éêÞò Ýêäïóçò (13.1.2004) ïìïëüãùí ôïõ Åë-
ëçíéêïý Äçìïóßïõ, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ,
10åôïýò äéÜñêåéáò, êáé ëÞîçò 20.5.2014.

ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ
1. Ïé ôßôëïé, ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí ìå äçìüóéá åããñáöÞ,

åßíáé ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèå-
ñïý åðéôïêßïõ, äéÜñêåéáò äÝêá(10) åôþí, ìå çìåñïìçíßá
Ýêäïóçò 13.1.2004 êáé ëÞîçò 20.5.2014.

2. Ôá ïìüëïãá åßíáé áíþíõìïé ôßôëïé, öÝñïõí ôïêïìåñß-
äéá, Ýíá ãéá êÜèå ôïêïöüñï ðåñßïäï êáé åêäßäïíôáé óå Üõ-
ëç ìïñöÞ, åßíáé äå êáôá÷ùñçìÝíá óôï Óýóôçìá ´Áõëùí
Ôßôëùí (Ó.Á.Ô.), ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò.

3. Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 1.000 Åõñþ,
åíþ ç ôéìÞ äéÜèåóçò ïñßæåôáé óôï 101,661% ôçò ïíïìá-
óôéêÞò áîßáò, äçëáäÞ ßóç ìå ôç ìåóïóôáèìéêÞ ôéìÞ ðïõ
äéáìïñöþèçêå óôéò 6 Áðñéëßïõ 2004, óôç äçìïðñáóßá
ïìïëüãùí ßäéáò çìåñïìçíßáò Ýêäïóçò êáé ëÞîçò.

4. Ôï ðïóü ôçò ðáñáðÜíù Ýêäïóçò èá êáèïñéóôåß ìå íå-
þôåñç áðüöáóÞ ìáò.

5. Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí åßíáé ôï ßäéï ìå áõôü ôçò
áñ÷éêÞò Ýêäïóçò 4,50% åôçóßùò óôáèåñü ãéá üëç ôçí
äéÜñêåéá ôùí ïìïëüãùí.

6. á) Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá
ÝêäïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéÜ
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ
áîßá 6 1.000, ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéèìü çìåñþí êÜ-
èå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366 çìåñþí {ac-
tual/actual(ISMA)} êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõëåõìÝíïò.

â) Óôéò 13.4.2004 ðïõ åßíáé ç çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò
(re-opening) ôçò Ýêäïóçò êáé äéáêáíïíéóìïý èá êáôáâëç-
èïýí ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí óå ÅÕÑ¿
óôñïããõëïðïéçìÝíïé óôá 2 äåêáäéêÜ øçößá, ðïõ áöï-
ñïýí ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 13.1.2004 ìÝ÷ñé 13.4.2004.

ã) Ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá èá õðïëïãéóèïýí, åðß ôçò åëÜ÷éóôçò ïíïìáóôé-
êÞò áîßáò (6  1.000) ìå áðüäïóç, ç ïðïßá ðñïêýðôåé áðü
ôï âáóéêü åðéôüêéï 4,50% åðß ôï êëÜóìá çìåñþí 91/366
êáé åßíáé ßóç ìå 1,1188520%. Åôóé ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé
ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åßíáé 6 11,19.

7. Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò
áîßá.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá, ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç, ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèå-
ôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé, ç çìÝñá êáôÜ ôçí
ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá ïé åìðïñéêÝò ôñÜ-
ðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí ïðïßá
ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá T.A.R.G.E.T.

8. Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóÞ ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí
ôåëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí
÷áñôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

9. Ïé ëïéðïß üñïé ôùí ïìïëüãùí åßíáé ßäéïé ìå áõôïýò ðïõ
éó÷ýïõí êáé ãéá ôá ëïéðÜ ïìüëïãá ôïõ Äçìïóßïõ óå Åõñþ
óôáèåñïý åðéôïêßïõ. 

Â´ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÌÅ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÃÃÑÁÖÇ
1. Ôá ïìüëïãá èá äéáôåèïýí ìüíï óå öõóéêÜ ðñüóùðá

- êáôïßêïõò ôçò Å.Å., ìå äçìüóéá åããñáöÞ ìÝóù ôçò ÔñÜ-
ðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôùí ôñáðåæþí, ôùí ðéóôùôéêþí éäñõ-
ìÜôùí, ôùí ìåëþí ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áîéþí Áèçíþí êáé
ëïéðþí öïñÝùí, ðïõ åßíáé åîïõóéïäïôçìÝíïé áðü ôçí ÔñÜ-
ðåæá ôçò ÅëëÜäïò.

Ç äçìüóéá åããñáöÞ ãéá ôçí äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí èá
áñ÷ßóåé ôçí ÄåõôÝñá 5 Áðñéëßïõ 2004 êáé èá ïëïêëçñùèåß
ôçí ÔåôÜñôç 7 Áðñéëßïõ 2004.

2. Ïé åðåíäõôÝò êáôÜ ôçí äéáäéêáóßá ôçò äçìüóéáò åã-
ãñáöÞò äçëþíïõí õðï÷ñåùôéêÜ:

Ôï Á.Ö.Ì. ôïõò,
Ôç ÷þñá ðñïÝëåõóçò ôïõ Á.Ö.Ì. ôïõò,
Ôïí ÷åéñéóôÞ ôïõò óôï Ó.Á.Ô.,
Ôç ìåñßäá êáé ôïí ëïãáñéáóìüôïõò óôï Ó.Á.Ô.,
Ôï ðïóü ôùí ïìïëüãùí, ãéá ôï ïðïßï åðéèõìïýí íá åã-

ãñáöïýí.
3. Ïé åããñáöÝò èá ãßíïíôáé óå ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000

Åõñþ, ìå êáôþôåñï üñéï åããñáöÞò ãéá êÜèå åðåíäõôÞ ôá
1.000 Åõñþ êáé ìå áíþôåñï ðïóü åããñáöÞò êáé äéÜèåóçò
ïìüëïãá ïíïìáóôéêÞò áîßáò 15.000 Åõñþ. Ç êáôáíïìÞ
êáé ïé åããñáöÝò, èá ãßíïíôáé áðü ôï Ó.Á.Ô. ôïõ Ê.Á.Á., óå
ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000 Åõñþ.

Ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò, ïé öïñåßò ðïõ èá Ý÷ïõí äéá-
èÝóåé ïìüëïãá ìå äçìüóéá åããñáöÞ, åíçìåñþíïõí ôï óý-
óôçìá ôùí Üûëùí ôßôëùí ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáôÜ
ôçí óõíÞèç äéáäéêáóßá.
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4. Ïé ðñïóöåñüìåíïé ìå ôçí ðáñáðÜíù äéáäéêáóßá ôßô-
ëïé èá åßíáé áöïñïëüãçôïé, õðü ôçí ðñïûðüèåóç, üôé èá
äéáêñáôïýíôáé ìÝ÷ñé ôçí ëÞîç ôïõò. Ôï äéêáßùìá ôçò öï-
ñïáðáëëáãÞò ðñïêýðôåé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôéò åããñáöÝò
ôïõ Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí.

5. Ïé åðåíäõôÝò êÜôï÷ïé ôùí ïìïëüãùí ôïõ ISIN B ìðï-
ñïýí ãéá ôçí ðþëçóç ôùí ôßôëùí ôïõò, íá áðåõèýíïíôáé
óôéò ôñÜðåæåò êáé ôïõò ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öï-
ñåßò, ïé ïðïßïé èá áãïñÜæïõí ôïõò ôßôëïõò.

6. Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò ôùí ôßôëùí áðü ôá öõóéêÜ
ðñüóùðá, ÷ùñßò íá Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìå-
ñéäßïõ, èá ãßíåôáé ìüíï áëëáãÞ ôïõ ISIN áðü Â óå Á êáé èá
Ý÷ïõí ôçí ßäéá öïñïëïãéêÞ ìåôá÷åßñéóç ìå ôá êáíïíéêÜ
ôïêïìåñßäéá.

Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìå-
ñéäßïõ, ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ ôùí åéóðñá÷èÝíôùí
ôïêïìåñéäßùí èá ãßíåôáé óùñåýôéêÜ. ÄçëáäÞ ï öüñïò ãéá
ôï óýíïëï ôùí åéóðñá÷èÝíôùí ôïêïìåñéäßùí êáôáâÜëëå-
ôáé Üìåóá óôç ÔñÜðåæá ôçå ÅëëÜäïò, ç ïðïßá åí óõíå÷åßá
èá ðéóôþíåé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï.

7. Ç êáôáâïëÞ ôïõ áíôéôßìïõ áãïñÜò ôßôëùí (Settlement)
èá ãßíåé óôéò 13 Áðñéëßïõ 2004, çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò
(re-opening) ôçò Ýêäïóçò ôçò 13.1.2004.

8. Ãéá ôç äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí óôï åðåíäõôéêü êïéíü
áðü ôéò ôñÜðåæåò êáé ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öï-
ñåßò, èá äïèåß ðñïìÞèåéá 0,15% åðßóçò èá äïèåß ðñïìÞ-
èåéá óôï Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí 0,04%.

ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí ðñïêá-

ëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïõò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý
ãéá ôï ïéêïíïìéêï Ýôïò 2004, åíþ ðñïêáëåßôáé äáðÜíç êáé
ãéá ôá åðïìÝíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç, ç ïðïßá èá åããñÜöåôáé
óôéò êáô' Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò ôïõ
Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 8 Áðñéëßïõ 2004
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Ö
Áñéè. Ð13-7949/ÁÓ 3713 (3)
Óýóôáóç Ðïëéôéêïý Ãñáöåßïõ Õöõðïõñãïý Åîùôåñéêþí.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ-

ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ
¸÷ïíôáò õðüøç :
1. Ôç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 30 ðáñ. 1 êáé 4 ôïõ

Í.1558/1985 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá»
(ÖÅÊ 137/ô.Á´/26.7.1985).

2. Ôç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 29Á ôïõ Í. 1558/1985 (ÖÅÊ
137/ô.Á´/26.7.1985), üðùò ðñïóôÝèçêå ìå ôï Üñèñï 27
ôïõ Í. 2081/1992 (ÖÅÊ 154/ô.Á´/10.9.1992) êáé ôñïðïðïé-
Þèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2á ôïõ Í. 2469/1997 (ÖÅÊ
38/ô.Á/14.3.1997).

3. Ôç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 22 ðáñ. 3 ôïõ Í.2362/1995
«Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ
ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 247/ô.Á´).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä. 81/2002 «Óõã÷þíåõóç ôùí
Õðïõñãåßùí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôï
Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí» (Á57).

5. Ôçí Õ2/10.3.2004 áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý «Óý-
óôáóç èÝóåùí Õðïõñãïý ÁíáðëçñùôÞ Ðïëéôéóìïý êáé
Õöõðïõñãïý Åîùôåñéêþí óôá Õðïõñãåßá Ðïëéôéóìïý êáé
Åîùôåñéêþí êáé êáôÜñãçóç èÝóçò Õðïõñãïý Áíáðëçñù-
ôÞ Åîùôåñéêþí óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí» (ÖÅÊ 514/Â/
11.3.2004).

6. Ôï Ð.Ä. 123/18.3.2004 «Äéïñéóìüò Õðïõñãïý, Áíá-
ðëçñùôÞ Õðïõñãïý êáé Õöõðïõñãþí» (ÖÅÊ 86/ô.Á´/
18.3.2004).

7. Ôçí 14650/Ä/ÏÅ85/17.3.2004 êïéíÞ áðüöáóç ôïõ
Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêï-
íïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí» (ÖÅÊ 519/ô.Â´).

8. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðü-
öáóçò ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñï-
ûðïëïãéóìïý ôüóï ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2004, üóï êáé
ãéá ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç, ðïõ èá êáëýðôåôáé áðü  ôéò
ðéóôþóåéò ôïõ  ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ Õðïõñãåßïõ Åîùôå-
ñéêþí. (Åéä.  Ö. 09-110 /ÊÁÅ ïìÜäáò  0200 êáé ÊÁÅ 0511
êáé 0512). Ç åí ëüãù äáðÜíç åêôéìÜôáé óôï ðïóü ôùí
120.000 ÅÕÑÙ ðåñßðïõ, êáôÜ ôï ôñÝ÷ïí ïéêïíïìéêü Ýôïò
êáé óôï ðïóü ôùí 200.000 ÅÕÑÙ ðåñßðïõ ãéá êáèÝíá áðü
ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç, áðïöáóßæïõìå:

1. ÓõíéóôÜôáé Ðïëéôéêü Ãñáöåßï Õöõðïõñãïý Åîùôåñé-
êþí.

2. Óôï Ðïëéôéêü Ãñáöåßï Õöõðïõñãïý Åîùôåñéêþí óõ-
íéóôþíôáé ôÝóóåñéò (4) èÝóåéò ìåôáêëçôþí äéïéêçôéêþí
õðáëëÞëùí êáé äýï (2) åíéáßåò èÝóåéò åéäéêþí óõìâïýëùí
êáé åéäéêþí óõíåñãáôþí. 

3. Óôï Ðïëéôéêü Ãñáöåßï Õöõðïõñãïý Åîùôåñéêþí åðé-
ôñÝðåôáé êáôÜ ðáñÝêêëéóç ôùí êåéìÝíùí äéáôÜîåùí êáé
÷ùñßò ÷ñïíéêü ðåñéïñéóìü, ìå áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý
Åîùôåñéêþí êáé ôïõ êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéïõ Õðïõñ-
ãïý, ç áðüóðáóç ìÝ÷ñé ðÝíôå (5) õðáëëÞëùí ôïõ Äçìïóß-
ïõ Þ íïìéêïý ðñïóþðïõ ôïõ äçìüóéïõ ÔïìÝá.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 7 Áðñéëßïõ 2004
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ 
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ ÐÅÔÑÏÓ Ã. ÌÏËÕÂÉÁÔÇÓ

Ö

Áñéè. 1787 (4)
ÊáèéÝñùóç õðåñùñéáêÞò åñãáóßáò ãéá ôï Ýôïò 2004 óå

õðáëëÞëïõò ôïõ ÄÞìïõ ÐñÝâåæáò.

Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÇÐÅÉÑÏÕ

¸÷ïíôáò õðüøç: 
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 114 êáé 203, ôïõ Ð.Ä/ôïò

410/95 «Äçìïôéêüò êáé Êïéíïôéêüò Êþäéêáò».
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 16, ôïõ Í. 3205/2003, «Åíé-

áßï ìéóèïëüãéï» ðåñß êáèéÝñùóçò õðåñùñéáêÞò åñãá-
óßáò. 

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2503/97 «ðåñß Äéïßêçóçò, óôåëÝ-
÷ùóçò ôçò ÐåñéöÝñåéáò, ñýèìéóç èåìÜôùí ãéá ôçí ôïðéêÞ
Áõô/óç êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» 

4. Ôçí 2/37190/0026/01 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïé-
êïíïìéêþí «ðåñß êáèïñéóìïý äéêáéïëïãçôéêþí ðëçñùìÞò
áðïæçìßùóçò ãéá õðåñùñéáêÞ, íõ÷ôåñéíÞ, Êõñéáêþí êáé
åîáéñÝóéìùí çìåñþí åñãáóßáò». 

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 7731
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OFFERING CIRCULAR 

 

 

The Hellenic Republic 

Euro 1,000,000,000 
5.20 per cent. Bonds due 2034 

Issue Price: 100.376 

The Euro 1,000,000,000 5.20 per cent. Bonds due 2034 (the “Bonds”) of The Hellenic 
Republic (the “Republic”) will bear interest from, and including, 30 April 2004 at the rate of 
5.20 per cent. per annum payable annually in arrear on 17 July of each year. The first 
payment of interest will be paid on 17 July 2005 in respect of the period from, and including, 
30 April 2004 to, but excluding, 17 July 2005 (long first coupon).  Payments of interest in 
respect of the Bonds will be made without deduction for or on account of Greek taxes, as 
described, and subject to the exceptions set out, under “Terms and Conditions of the Bonds - 
Taxation”. 

The Bonds will mature on 17 July 2034. 

Application has been made to list the Bonds on the Luxembourg Stock Exchange. 

The Bonds will be represented initially by a temporary global Bond (the “Temporary Global 
Bond”), without interest coupons or talons, which is expected to be deposited with a common 
depositary (the “Common Depositary”) for Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the 
Euroclear System (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, 
Luxembourg”) for credit on or about 30 April 2004 (the “Closing Date”) to the accounts of 
such clearance systems. The Temporary Global Bond will be exchangeable for a permanent 
global Bond (the “Permanent Global Bond”), without interest coupons or talons, to be held 
by the Common Depositary, not earlier than 10 June 2004 upon certification as to non-U.S. 
beneficial ownership. Save in the certain limited circumstances described herein, Bonds in 
definitive form will not be issued in exchange for the Permanent Global Bond. 

 

Deutsche Bank 

The date of this Offering Circular is 29 April 2004 
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information 
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Bonds is in every 
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and 
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the 
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the 
Bonds. 

Deutsche Bank AG (the “Manager”) has not separately verified the information contained 
herein. Accordingly, no representation, warranty or undertaking, express or implied, is made 
and no responsibility or liability is accepted by the Manager as to the accuracy or 
completeness of the information contained in this Offering Circular or any other information 
provided by the Republic in connection with the Bonds or their distribution. 

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation 
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other 
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Bonds and, if 
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been 
authorised by the Republic or the Manager. 

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the 
Bonds (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be 
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that 
any recipient of this Offering Circular should purchase any Bonds. Each investor 
contemplating purchasing any Bonds should make its own independent investigation of the 
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic. 

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information 
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof 
or that any other information supplied in connection with the issue of the Bonds is correct as 
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same. 

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Bonds may be restricted by 
law in certain jurisdictions. The Republic and the Manager do not represent that this 
document may be lawfully distributed or that the Bonds may be lawfully offered, in 
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction, 
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for 
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the 
Republic or the Manager which would permit a public offering of the Bonds or distribution of 
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the 
Bonds may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular 
nor any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any 
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable 
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Bonds 
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular there 
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Bonds in 
the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”). 

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires, 
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of 
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European 
Community (as amended from time to time). 
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In connection with the issue and distribution of the Bonds, Deutsche Bank AG may 
over-allot or effect transactions with a view to supporting the market price of the Bonds 
at a level higher than that which might otherwise prevail for a limited period. However, 
there may be no obligation on Deutsche Bank AG or any agent of it to do this. Such 
stabilising, if commenced, may be discontinued at any time and must be brought to an 
end after a limited period. Such stabilisation shall be in accordance with all applicable 
laws and regulations, including Greek law. 
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TERMS AND CONDITIONS OF THE BONDS 

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and 
amendment) the Bonds will be subject: 

The Euro 1,000,000,000 5.20 per cent. Bonds due 2034 (the “Bonds”) are issued by The 
Hellenic Republic (the “Republic”) pursuant to (a) article 1 of Law 2187/94 of the 
Republic, as amended and supplemented by article 11 of Law 2628/98 of the Republic, 
(b) Law 2198/94 of the Republic, and (c) Ministerial Decision No. 2/44514/0004 dated 16 
June 1999 of the Minister of Finance.  Payments in respect of the Bonds will be made 
pursuant to an Agency Agreement (the “Agency Agreement”) dated 30 April 2004 and 
made between the Republic and Deutsche Bank AG London as fiscal and principal paying 
agent and agent bank (the “Agent”, which expression shall include any successor agent) 
and Deutsche Bank Luxembourg S.A. as the other paying agent (together with the Agent 
the “Paying Agents”, which expression shall include any successor paying agents). 

The Bondholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the 
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 29 April 2004 and made 
by the Republic. 

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection, 
during normal business hours at the specified office of the Agent. The Bondholders and 
the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the benefit of, all the 
provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which are binding on 
them. 

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings 
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless 
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency 
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail. 
Any reference herein to “Bondholders” shall mean the holders of the Bonds and any 
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined 
below). 

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE 

The Bonds are in bearer form and in the denomination of Euro 1,000, Euro 10,000 and 
Euro 100,000 (the “Specified Denominations”). The Bonds are issued with interest 
coupons for the payment of interest (the “Coupons”) attached. 

Subject as provided below, title to the Bonds and Coupons will pass by delivery. The 
Republic and any Paying Agent may deem and treat the bearer of any Bond or Coupon as 
the absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any notice of 
ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for all 
purposes. 

For as long as any of the Bonds are represented by a global Bond held on behalf of 
Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the Euroclear System (“Euroclear”) and 
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person 
(other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the 
records of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal 
amount of such Bonds (in which regard any certificate or other document issued by 
Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Bonds standing to 
the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of 
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manifest error) shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such 
nominal amount of such Bonds for all purposes other than with respect to the payment of 
principal or interest on the Bonds, for which purpose the bearer of the relevant global Bond 
shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such Bonds in 
accordance with and subject to the terms of the relevant global Bond (and the expressions 
“Bondholder” and “holder of Bonds” and related expressions shall be construed 
accordingly). Bonds which are represented by a global Bond will be transferable only in 
accordance with the rules and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, 
Luxembourg, as the case may be. 

2. STATUS OF THE BONDS AND NEGATIVE PLEDGE 

The Bonds constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this 
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Bonds rank pari passu with all 
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 30 April 
2004 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one above the 
other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. The due 
and punctual payment of the Bonds and the performance of the obligations of the 
Republic with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic. 

So long as any Bond remains outstanding, the Republic shall not create or permit to 
subsist any mortgage, pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, 
properties or assets to secure any External Indebtedness, unless the Bonds shall also be 
secured by such mortgage, pledge, lien or charge equally and rateably with such External 
Indebtedness or by such other security as may be approved by an Extraordinary 
Resolution of the Bondholders (as described in Condition 10). 

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of the 
Republic expressed or payable or optionally payable in a currency other than the lawful 
currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or 
future indebtedness for borrowed money of any other person which indebtedness is expressed 
or payable or optionally payable in a currency other than the lawful currency of the Republic) 
where such indebtedness is borrowed from or initially placed with a foreign institution or 
person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the Republic. 

3. INTEREST 

The Bonds bear interest from and including 30 April 2004 at the rate of 5.20 per cent. per 
annum, payable annually in arrear on 17 July in each year.  The first payment of interest will 
be made on 17 July 2005 in respect of the period from, and including, 30 April 2004 to, but 
excluding, 17 July 2005 and will amount to Euro 63.08 for each Euro 1,000 Specified 
Denomination, Euro 630.82 for each Euro Specified Denomination and Euro 6,308.20 for 
each Euro 100,000 Specified Denomination.  Each Bond will cease to bear interest from the 
due date for redemption unless, upon due presentation, payment of principal is improperly 
withheld or refused.  In such event it shall continue to bear interest at such rate (both before 
and after judgment) until whichever is the earlier of (a) the day on which all sums due in 
respect of such Bond up to that day are received by or on behalf of the relevant holder, and 
(b) the day seven days after the Agent has notified Bondholders of receipt of all sums due in 
respect of all the Bonds up to that seventh day (except to the extent that there is a failure in 
the subsequent payment to the relevant holders under these Conditions).  If interest is required 
to be calculated for a period of less than one year, it will be calculated on the basis of the 
actual number of days elapsed divided by 365 (or, if any of the days elapsed fall in a leap 
year, the sum of (A) the number of those days falling in a leap year divided by 366 and (B) 
the number of those days falling in a non-leap year divided by 365). 
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4. REDEMPTION AND PURCHASE 

(1) Final Redemption 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Bonds 
will be redeemed at their principal amount on 17 July 2034 (the “Maturity Date”). 

(2) Purchases 

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Bonds in the open market or 
otherwise. Bonds purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold 
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together 
with (in the case of definitive Bonds) any unmatured Coupons attached thereto or 
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to 
all holders of Bonds alike. 

(3) Cancellation 

All Bonds redeemed, and all Bonds purchased or otherwise acquired as aforesaid and 
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of 
definitive Bonds, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may 
not be re-issued or re-sold. 

5. PAYMENTS  

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer 
to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect 
of the Bonds will (subject as provided below) be made against presentation or surrender 
of such Bonds or Coupons, as the case may be, at any specified office of any Paying 
Agents outside the United States. If any Bonds are redeemed or become repayable in 
accordance with these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable on 
surrender of each Bond. All payments of interest and principal with respect to Bonds will 
be made outside the United States. Upon the due date for redemption of any Bond all 
unmatured Coupons relating to such Bond (whether or not attached) shall become void 
and no payment shall be made in respect of them. 

If any date for payment of any amount in respect of any Bond or Coupon is not a Payment 
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following 
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other 
sum in respect of any such delay, unless such following Payment Day falls in the next 
calendar month, in which case payment will be on the first preceding day that is a 
Payment Day in the relevant place.  For these purposes, “Payment Day” means (subject 
to Condition 8) any day which is both: 

(i) a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in 
the relevant place of presentation; and 

(ii) a day on which the TARGET System is operating. 

If the due date for redemption of any Bond is not an Interest Payment Date, interest 
accrued in respect of such Bond from (and including) the last preceding Interest Payment 
Date (or from the Interest Commencement Date, as the case may be) will be paid only 
against surrender of such Bond. 
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The name of the initial Agent and the other initial Paying Agent and their initial specified 
offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to vary or terminate 
the appointment of any Paying Agent and to appoint additional or other Paying Agents 
and/or to approve any change in the specified office of any Paying Agent, provided that it 
will, so long as any of the Bonds is outstanding, maintain (i) an Agent and (ii) a Paying 
Agent (which may be the Agent) having a specified office in a leading financial centre in 
continental Europe which, so long as the Bonds are listed on the Luxembourg Stock 
Exchange and the rules of such exchange so require, shall be Luxembourg. Any such 
variation, termination or change shall only take effect (other than in the case of 
insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less than 30 days’ prior notice 
thereof shall have been given to the Bondholders in accordance with Condition 11 and 
provided further that neither the resignation nor removal of the Agent shall take effect, 
except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent has been appointed. 

Furthermore, the Republic undertakes that any Paying Agent maintained shall have a 
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold 
or deduct tax pursuant to the European Directive on the Taxation of Savings Income 
unless such obligation is imposed by the same European Directive. 

Payments in respect of the Bonds will be subject in all cases to any fiscal or other laws 
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community 
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6. 

6. TAXATION 

All payments of principal and/or interest in respect of the Bonds and Coupons will be 
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes, 
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or 
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any 
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such 
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as 
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Bonds 
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence 
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable 
in respect of any Bond or Coupon presented for payment: 

(a) by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Bond or 
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political 
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Bond or Coupon or 
receiving principal or interest in respect thereof; or 

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding 
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for 
exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a 
declaration or claim, such holder fails to do so; or 

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof 
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for 
payment on the last day of such 30 day period; or 

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual 
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation 
of Savings Income. 
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The “Relevant Date” in relation to any Bond or Coupon means: 

(i) the due date for payment thereof; or 

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the 
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies 
having been so received, notice to that effect is duly given to the Bondholders in 
accordance with Condition 11 or individually. 

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Bonds shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
principal. 

Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Bonds shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
interest. 

7. EVENTS OF DEFAULT 

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs: 

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Bonds or 
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the 
due date for such payment; or 

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or 
provision set out in the Bonds and continues to be in default for 30 days after written 
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Bond; or 

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding 
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it 
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default 
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any 
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the 
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured; 
or 

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of 
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its 
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or 

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is 
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the 
Bonds, 

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the outstanding Bonds may (i) give notice in writing to the Republic and to the 
Agent in accordance with Condition 11 that such Bonds are immediately due and payable 
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting 
that such Bonds are immediately due and payable, whereupon such Bonds shall become 
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if 
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted. 
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The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds (at 
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision 
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default 
giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such 
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent 
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No 
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of 
any Bondholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all 
holders of the Bonds 

8. PRESCRIPTION 

Claims for payment of principal in respect of the Bonds shall be prescribed upon the 
expiry of ten years, and claims for payment of interest in respect of the Bonds shall be 
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined 
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.  

9. REPLACEMENT OF BONDS AND COUPONS 

If any Bond or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced 
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses 
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the 
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Bonds or Coupons must be 
surrendered before replacements will be issued. 

10. MEETINGS OF BONDHOLDERS AND MODIFICATION 

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Bondholders to 
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary 
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement. 
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic 
at any time upon the request in writing of the holder or holders of 10 per cent. or more in 
principal amount of the Bonds for the time being outstanding. The quorum for any 
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons 
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of 
the Bonds for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Bonds for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However, 
at any meeting, the business of which is to: 

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any 
installment of interest on the Bonds; 

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the 
Bonds; 

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the 
maturity of the Bonds; 

(iv) reduce the interest rate on the Bonds or any premium payable upon redemption of the 
Bonds; 

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or 
the places at which interest, premium (if any) or principal of Bonds is payable; 
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(vi) shorten the period during which the Issuer is not permitted to redeem Bonds, or 
permit the Republic to redeem Bonds if, prior to such action, the Republic is not 
permitted to do so; 

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Bonds whose vote or consent is 
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and 
Conditions of the Bonds; 

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Bonds whose vote or consent is 
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the 
Terms and Conditions of the Bonds; 

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the 
Bonds; 

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency 
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below; 

(xi) change the governing law provision of the Bonds;  

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its 
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Bonds to 
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in 
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Bond; 

(xiii) appoint a committee to represent Bondholders after an event of default occurs;  
(each a “Reserved Matter”)   

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than 75 per 
cent. of the aggregate principal amount of the Bonds for the time being outstanding or not less 
than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds for the time being 
outstanding at any adjourned meeting.   

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the 
Bondholders or by Written Resolution and will be binding on all the Bondholders (whether or 
not they are present at such meeting and whether or not may sign the Written Resolution) and 
on all Couponholders. 

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Bondholders 
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the 
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Bonds for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned 
meeting of aggregate principal amount of the Bonds for the time being outstanding, or (ii) in 
the case of a matter other than a Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate 
principal amount of the Bonds for the time being outstanding or at least 25 per cent. at any 
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Bonds for the time being 
outstanding.   

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders 
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount 
of the Bonds for the time being outstanding, or (ii) in the case of a matter other than a 
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds for 
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the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or 
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Bondholders. 

The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Bonds, 
amend the Agency Agreement or the Bonds (Non-Material Amendments) for the purpose 
of: 

 (i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Bonds; 

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic; 

(iii) securing the Bonds; 

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective 
provision in the Bonds or the Agency Agreement; or 

(v) amending the Agency Agreement or any of the Bonds in any manner which the 
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the  
Bonds and does not adversely affect the interest of any holder of the Bonds; 

 (vi) correcting at its opinion a manifest error of a formal, minor or technical nature or; 

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided 
that such modification is not in the opinion of the Agent materially prejudicial to 
the interests of the Holders.   

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Bondholders and 
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent 
to the Bondholders as soon as practicable thereafter. 

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of 
Bondholders, (ii) Condition 10 (Meetings of Bondholders and Modification) of the Offering 
Circular and  Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Bondholders) 
and (iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the 
required percentage of holders of the Bonds are present at a meeting for quorum purposes, or 
has consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Bonds or the Agency 
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of 
acceleration of the Bonds, any Bonds that the Issuer owns or controls directly or indirectly 
will be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Bonds owned, 
directly or indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and 
other local authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled, 
directly or indirectly by the Republic. 

 “Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities 
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a 
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or 
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other 
entity. 

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any 
Bondholder in accordance with the provisions of this Condition 10  or Condition 7, the 
relevant Bondholder must deposit its Bonds with any Paying Agent and obtain two copies of 
an acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the relevant 
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Paying Agent and certifying the nominal amount of Bonds so deposited.  Any request so 
made, notice so given or Written Resolution so signed by any Bondholder must be 
accompanied by an Acknowledgment issued to the Bondholder.  Bonds so deposited will not 
be released until the earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, 
notice or Written Resolution becoming effective in accordance with these Terms and 
Conditions and will only be released against surrender of a relevant Acknowledgment. 

11. NOTICES 

(A) All notices to the Bondholders will be valid if published, so long as the Bonds are 
listed on the Luxembourg Stock Exchange and the rules of that exchange so require, in the 
Luxemburger Tageblatt or any other daily newspaper of general circulation in Luxembourg. 
Such notice shall be deemed to have been given on the date of such publication in the relevant 
newspaper or, if published more than once, on the date of the first such publication. If 
publication is not practicable in any such newspaper as is mentioned above, notices will be 
valid if given in such other manner, and shall be deemed to have been given on such dates, 
as the Agent shall determine. Couponholders shall be deemed for all purposes to have 
notice of the contents of any notice given to the Bondholders in accordance with this 
Condition 11.  Notices to the Republic to be given by any holder of the Bonds shall be in 
writing and given by lodging the same, together with the relative Bond or Bonds, with the 
Agent. A copy of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to 
Ministry of Finance, General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following 
address: 

Ministry of Finance 
General Accounting Office 
Public Debt Directorate 
37 Panepistimiou St. 
101 65 Athens – Greece 
Tel. 00 30 210 3338 360 
Fax. 00 30 210 3234 967 

12. AGENT AND PAYING AGENTS 

In acting under the Agency Agreement, the Paying Agents will act solely as agents of the 
Republic and do not assume any obligations or relationships of agency or trust to or with the 
Bondholders or Couponholders. The Agency Agreement contains provisions for the 
indemnification of the Paying Agents and for relief from responsibility in certain 
circumstances, and entitles any of them to enter into business transactions with the Republic 
without being liable to account to the Bondholders or the Couponholders for any resulting 
profit. 

13. FURTHER ISSUES 

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Bondholders 
or Couponholders to create and issue further Bonds having terms and conditions the same 
as the Bonds or the same in all respects save for the amount and date of the first payment 
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with 
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Bonds. 

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION 

The Agency Agreement, the Bonds and the Coupons are governed by, and shall be construed 
in accordance with, English law. 
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The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying Agents, the 
Bondholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to 
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the 
Bonds and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of 
or in connection with the Agency Agreement, the Bonds and the Coupons (together referred 
to as “Proceedings”) may be brought in such courts. 

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to 
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such 
Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably 
agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be 
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction. 

Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the 
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or 
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction, 
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial 
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax 
00 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the 
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will 
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any 
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner 
permitted by law. 

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency 
Agreement, the Bonds and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or 
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving 
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making, 
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended 
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.  
Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and 
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law. 

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 
1999 to enforce any term of this Bond, but this does not affect any right or remedy of any 
person which exists or is available apart from that Act. 

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the 
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in 
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any 
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This 
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such 
Proceedings if such person is successful in such Proceedings. 



 

 Page 14 

SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE BONDS WHILE IN GLOBAL 
FORM 

The Temporary Global Bond and Permanent Global Bond contain provisions which apply 
to the Bonds while they are in global form, some of which modify the effect of the terms 
and conditions of the Bonds set out in this document. The following is a summary of 
certain of those provisions: 

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE BONDS 

(i) The Temporary Global Bond will be exchangeable, in whole or in part, for the 
Permanent Global Bond not earlier than 40 days after the Closing Date upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. 

(ii) The Permanent Global Bond is exchangeable in whole but not, in part, for definitive 
bearer Bonds only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for 
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or 
have announced an intention permanently to cease business and no alternative 
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any 
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or 
referred to in Condition 6 which would not be required were the Bonds in definitive 
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and 
is continuing. 

If principal in respect of any Bonds is not paid when due and payable the holder of the 
Permanent Global Bond may by notice to the Agent (which may but need not be the 
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal 
amount of the Permanent Global Bond (which may be equal to or (provided that, if the 
Permanent Global Bond is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system 
agrees) less than the outstanding principal amount of Bonds represented thereby) for 
definitive Bonds on or after the exchange date specified in such notice. 

On or after any exchange into definitive Bonds the holder of the Permanent Global Bond 
may surrender the Permanent Global Bond or, in the case of a partial exchange, present it 
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Bond, 
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an 
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Bonds in 
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already 
been paid on the Permanent Global Bond), security printed in accordance with any applicable 
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III, 
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent 
Global Bond, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and 
returned to the holder together with any relevant definitive Bonds. 

2. PAYMENTS 

No payment will be made on the Temporary Global Bond unless exchange for an interest 
in the Permanent Global Bond is improperly withheld or refused provided that, in the case 
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent 
Global Bond, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided. 

Payments of principal and interest in respect of Bonds represented by the Permanent 
Global Bond will be made against presentation for endorsement and, if no further 
payment falls to be made in respect of the Bonds, surrender of the Permanent Global 
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Bond to or to the order of the Agent or such other Paying Agent as shall have been 
notified to the Bondholders for such purpose. A record of each payment so made will be 
endorsed on the appropriate schedule to the Permanent Global Bond, which endorsement 
will be prima facie evidence that such payment has been made in respect of the Bonds. 

3. NOTICES 

Notices shall be given as provided in Condition 11, save that so long as the Bonds are 
represented by the Temporary Global Bond or Permanent Global Bond and the 
Temporary Global Bond or Permanent Global Bond is held on behalf of a clearing 
system, in addition to publication as required by Condition 11, notice may be given by 
delivery of the relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled 
accountholders. 

4. PURCHASE AND CANCELLATION 

Cancellation of any Bond to be cancelled following its purchase by the Republic will be 
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Bond. 

5. DEFAULT 

The global Bonds provide that the holder may cause the global Bond or a portion of it to 
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the 
notice to the Republic the principal amount of Bonds which is being declared due and 
payable. 
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USE OF PROCEEDS 

The net proceeds from the issue of Bonds, which are estimated to be approximately Euro 
1,001,660,000, will be used by the Republic for its general funding purposes. 

GREEK TAXATION 

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax 
laws currently in force in Greece.  Bondholders who are in doubt as to their personal 
tax position should consult their professional advisers. 

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the 
Bonds may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on 
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Bond or, as the case 
may be, Coupon is not subject to such tax by reason of his being connected with the 
Republic or otherwise than merely by holding such Bond or Coupon.   
No additional amount shall be payable in respect of any Bond presented to or for payment 
where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is 
required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation of Savings 
Income. 

Holders of the Bonds, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in 
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from 
the sale or redemption of their Bonds or Coupons. 

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of 
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or 
transfer of any of the Bonds or Coupons. 
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SUBSCRIPTION AND SALE 

Deutsche Bank AG (the “Manager”) has, pursuant to a Subscription Agreement dated 
29 April 2004 (the “Subscription Agreement”), agreed with the Republic to subscribe 
and pay for the Bonds at the issue price of 100.376 per cent. of the principal amount of 
the Bonds. The Republic has agreed to pay the Manager a commission in an amount as 
agreed between the Manager and the Republic. 

The Manager is entitled to terminate the Subscription Agreement in certain circumstances 
prior to payment to the Republic. 

The Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 
(the “Securities Act”) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain 
exceptions, Bonds may not be offered, sold or delivered within the United States or to 
U.S. persons. The Manager has agreed that it will not offer, sell or deliver any Bonds 
within the United States or to U.S. persons, except as permitted by the Subscription 
Agreement. 

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of 
Bonds within the United States by any dealer (whether or not participating in the 
offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. 

The Manager has agreed that it has complied and will comply with all applicable 
provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with respect to anything done 
by it in relation to the Bonds in, from or otherwise involving the United Kingdom. 

GENERAL INFORMATION 

1. The issue of the Bonds has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of Law 
2187/94 of the Republic, as amended and supplemented by Article 11 of Law 
2628/98 of the Republic, (b) Law 2198/94 of the Republic and (c) Ministerial 
Decision No. 2/44514/0004 dated 16 June 1999 of the Minister of Finance. 

2. Application has been made to list the Bonds on the Luxembourg Stock Exchange. As 
long as the Bonds are listed on the Luxembourg Stock Exchange, the Republic will 
maintain a Paying Agent having a specified office in Luxembourg. 

3. The Bonds have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream, 
Luxembourg with a Common Code of 019135284. The ISIN code for the Bonds is 
XS0191352847 . 

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global 
Bonds and the definitive Bonds, and the Deed of Covenant, may be inspected on any 
business day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the 
Paying Agents. 

5. The Bonds and Coupons will contain the following legend “Any United States person 
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States 
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of 
the Internal Revenue Code”. 
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OFFERING CIRCULAR 

 

 

The Hellenic Republic 

Euro 1,000,000,000 
Floating Rate Notes due 2034 

Issue Price: 100.00 per cent. 

The Euro 1,000,000,000 Floating Rate Notes due 2034 (the “Notes”) of The Hellenic 
Republic (the “Republic”) will bear interest from, and including, 10 May 2004 at a floating 
rate of interest payable semi-annually in arrear on each Interest Payment Date (see “Terms 
and Conditions of the Notes – Interest”).  Payments of interest in respect of the Notes will be 
made without deduction for or on account of Greek taxes, as described, and subject to the 
exceptions set out, under “Terms and Conditions of the Notes - Taxation”. 

The Notes will mature on the Interest Payment Date falling in May 2034. 

Application has been made to list the Notes on the Luxembourg Stock Exchange. 

The Notes will be represented initially by a temporary global note (the “Temporary Global 
Note”), without interest coupons or talons, which is expected to be deposited with a common 
depositary (the “Common Depositary”) for Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the 
Euroclear System (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, 
Luxembourg”) for credit on or about 10 May 2004 (the “Closing Date”) to the accounts of 
such clearance systems. The Temporary Global Note will be exchangeable for a permanent 
global note (the “Permanent Global Note”), without interest coupons or talons, to be held by 
the Common Depositary, not earlier than 19 June 2004 upon certification as to non-U.S. 
beneficial ownership. Save in the certain limited circumstances described herein, Notes in 
definitive form will not be issued in exchange for the Permanent Global Note. 

 

CITIGROUP 

The date of this Offering Circular is 7 May 2004 
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information 
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Notes is in every 
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and 
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the 
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the 
Notes. 

Citigroup Global Markets Limited (the “Manager”) has not separately verified the 
information contained herein. Accordingly, no representation, warranty or undertaking, 
express or implied, is made and no responsibility or liability is accepted by the Manager as to 
the accuracy or completeness of the information contained in this Offering Circular or any 
other information provided by the Republic in connection with the Notes or their distribution. 

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation 
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other 
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Notes and, if 
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been 
authorised by the Republic or the Manager. 

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the 
Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be 
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that 
any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes. Each investor 
contemplating purchasing any Notes should make its own independent investigation of the 
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic. 

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information 
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof 
or that any other information supplied in connection with the issue of the Notes is correct as 
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same. 

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be restricted by 
law in certain jurisdictions. The Republic and the Manager do not represent that this 
document may be lawfully distributed or that the Notes may be lawfully offered, in 
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction, 
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for 
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the 
Republic or the Manager which would permit a public offering of the Notes or distribution of 
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the 
Notes may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor 
any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any 
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable 
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes 
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular there 
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes in 
the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”). 

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires, 
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of 
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European 
Community (as amended from time to time). 
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In connection with the issue and distribution of the Notes, Citigroup Global Markets 
Limited may over-allot or effect transactions with a view to supporting the market price 
of the Notes at a level higher than that which might otherwise prevail for a limited 
period. However, there may be no obligation on Citigroup Global Markets Limited or 
any agent of it to do this. Such stabilising, if commenced, may be discontinued at any 
time and must be brought to an end after a limited period. Such stabilisation shall be in 
accordance with all applicable laws and regulations, including Greek law. 
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TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES 

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and 
amendment) the Notes will be subject: 

The Euro 1,000,000,000 Floating Rate Notes due 2034 (the “Notes”) are issued by The 
Hellenic Republic (the “Republic”) pursuant to (a) article 1 of Law 2187/94 of the 
Republic, as amended and supplemented by article 11 of Law 2628/98 of the Republic, 
(b) Law 2198/94 of the Republic, and (c) Ministerial Decision No. 2/44514/0004 dated 
16th June 1999 of the Minister of Finance.  Payments in respect of the Notes will be made 
pursuant to an Agency Agreement (the “Agency Agreement”) dated 7 May 2004 and 
made between the Republic and Citibank, N.A. as fiscal and principal paying agent and 
agent bank (the “Agent”, which expression shall include any successor agent) and 
Banque Générale du Luxembourg S.A. as the other paying agent (together with the Agent 
the “Paying Agents”, which expression shall include any successor paying agents). 

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the 
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 7 May 2004 and made by 
the Republic. 

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection, 
during normal business hours at the specified office of the Agent. The Noteholders and 
the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the benefit of, all the 
provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which are binding on 
them. 

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings 
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless 
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency 
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail. 
Any reference herein to “Noteholders” shall mean the holders of the Notes and any 
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined 
below). 

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE 

The Notes are in bearer form and in the denomination of Euro 1,000 (the “Specified 
Denomination”). The Notes are issued with interest coupons for the payment of interest 
(the “Coupons”) attached. 

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. The 
Republic and any Paying Agent may deem and treat the bearer of any Note or Coupon as 
the absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any notice of 
ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for all 
purposes. 

For as long as any of the Notes are represented by a global Note held on behalf of 
Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the Euroclear System (“Euroclear”) and 
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person 
(other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the 
records of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal 
amount of such Notes (in which regard any certificate or other document issued by 
Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Notes standing to 
the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of 
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manifest error) shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such 
nominal amount of such Notes for all purposes other than with respect to the payment of 
principal or interest on the Notes, for which purpose the bearer of the relevant global Note 
shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such Notes in 
accordance with and subject to the terms of the relevant global Note (and the expressions 
“Noteholder” and “holder of Notes” and related expressions shall be construed 
accordingly). Notes which are represented by a global Note will be transferable only in 
accordance with the rules and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, 
Luxembourg, as the case may be. 

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE 

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this 
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu with all 
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 10 May 
2004 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one above the 
other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. The due 
and punctual payment of the Notes and the performance of the obligations of the Republic 
with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic. 

So long as any Note remains outstanding, the Republic shall not create or permit to 
subsist any mortgage, pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, 
properties or assets to secure any External Indebtedness, unless the Notes shall also be 
secured by such mortgage, pledge, lien or charge equally and rateably with such External 
Indebtedness or by such other security as may be approved by an Extraordinary 
Resolution of the Noteholders (as described in Condition 10). 

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of 
the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any 
existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which 
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or initially placed with a foreign 
institution or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the 
Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or future 
indebtedness for borrowed money of any other person which is borrowed from or initially 
placed with a foreign institution or person under a contract governed by the laws of a 
jurisdiction other than the Republic). 

3. INTEREST 

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates 

The Notes bear interest from and including 10 May 2004 (the “Interest Commencement 
Date”) and interest will be payable semi-annually in arrear on 10 November and 10 May 
in each year (each an “Interest Payment Date”). The first Interest Payment Date will fall 
in November 2004.  If any Interest Payment Date would otherwise fall on a day which is 
not a Business Day it shall be postponed to the next day which is a Business Day.  
Interest will be payable in respect of each Interest Period (which expression shall mean 
the period from and including the Interest Commencement Date to but excluding the first 
Interest Payment Date and each successive period from and including an Interest Payment 
Date to but excluding the next succeeding Interest Payment Date). 
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(2) Interest Accrual 

Each Note will cease to bear interest from and including its due date for redemption 
unless, upon due presentation, payment of the principal in respect of the Note is 
improperly withheld or refused or unless default is otherwise made in respect of payment. 
In such event, interest will continue to accrue until whichever is the earlier of: 

(a) the date on which all amounts due in respect of such Note have been paid; and 

(b) five days after the date on which the full amount of the moneys payable in respect of 
such Notes has been received by the Agent and notice to that effect has been given to 
the Noteholders in accordance with Condition 11. 

(3) Rate of Interest 

The rate of interest payable from time to time in respect of the Notes (the “Rate of 
Interest”) will be determined on the basis of the following provisions: 

(a) On each Interest Determination Date, (as defined below) the Agent or its duly 
appointed successor (in such capacity, the “Agent Bank”) will determine the Screen 
Rate (as defined below) at approximately 11.00 a.m. (CET) on the Interest 
Determination Date in question.  If the Screen Rate is unavailable, the Agent Bank 
will request the principal Euro-zone office of each of the Reference Banks (as defined 
below) to provide the Agent Bank with the rate at which deposits in euros are offered 
by it to prime banks in the Euro-zone interbank market for six months at 
approximately 11.00 a.m. (CET) on the Interest Determination Date in question. 

(b) The Rate of Interest for the Interest Period shall be the Screen Rate plus 0.20 per cent. 
or, if the Screen Rate is unavailable, and at least two of the Reference Banks provide 
such rates, the arithmetic mean (rounded if necessary to the fifth decimal place, with 
0.000005 being rounded upwards) as established by the Agent Bank of such rates, 
plus 0.20 per cent. 

(c) If fewer than two rates are provided as requested, the Rate of Interest for that Interest 
Period will be the arithmetic mean of the rates quoted by major banks in London, 
selected by the Agent Bank, at approximately 11.00 a.m. (CET), on the first day of 
such Interest Period for loans in euros to leading banks for a period of six months 
commencing on the first day of such Interest Period plus 0.20 per cent. If the Rate of 
Interest cannot be determined in accordance with the above provisions, the Rate of 
Interest shall be as determined on the last preceding Interest Determination Date. 

(d) In these Terms and Conditions (except where otherwise defined), the expression: 

 (i) “Business Day” means any day which is a day on which the Trans-European 
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) 
System is open;  

 (ii) “Euro-zone” means the countries of the European Union which from time to 
time have adopted the Euro currency; 

 (iii) “Interest Determination Date” means the date which is two Business Days  
prior to the first day of the Interest Period for which the rate will apply; 
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 (iv) “Reference Banks” means each of the banks whose offered rates would have 
been used for the purposes of the Screen Rate or, failing which, the principal 
Euro-zone office of each of four major banks engaged in the Euro-zone 
interbank market selected by the Agent Bank provided that once a Reference 
Bank has first been selected by the Agent Bank, that Reference Bank shall 
not be changed unless and until it ceases to be capable of acting as such; and 

 (v) “Screen Rate” means the rate for deposits in euros for six months which 
appears on the Moneyline Telerate page 248 (or such replacement page on 
that service which displays the information). 

(4) Determination of Rate of Interest and Interest Amounts 

The Agent Bank shall, as soon as practicable after 11.00 a.m. (Brussels time) on each 
Interest Determination Date, but in no event later than the third Business Day thereafter, 
determine the euro amount payable in respect of interest on the Specified Denomination 
(the “Interest Amount”) for the relevant Interest Period. Each Interest Amount shall be 
determined by applying the Rate of Interest to the Specified Denomination, multiplying 
the sum by the actual number of days in the Interest Period concerned divided by 360 and 
rounding the resultant figure to the nearest cent (half a cent being rounded upwards). 

(5) Publication of Rate of Interest and Interest Amount 

The Agent Bank shall cause the Rate of Interest and each Interest Amount for each 
Interest Period and the relative Interest Payment Date to be notified to the Republic, the 
Agent and to any stock exchange on which the Notes are at the relevant time listed and to 
be published in accordance with Condition 11 as soon as possible after their 
determination but in no event later than the second Business Day thereafter. The Interest 
Amount and Interest Payment Date may subsequently be amended (or appropriate 
alternative arrangements made by way of adjustment) without notice in the event of an 
extension or shortening of the Interest Period. 

(6) Notifications, etc. to be Final 

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and 
decisions given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance with 
the provisions of this Condition, whether by the Reference Banks (or any of them) or the 
Agent Bank, will (in the absence of wilful default, bad faith or manifest error) be binding 
on the Republic, the Paying Agents and all Noteholders and Couponholders and (in the 
absence as referred to above) no liability to the Republic or the Noteholders or the 
Couponholders shall attach to the Agent Bank in connection with the exercise or non-
exercise by it of its powers, duties and discretions under this Condition. 

(7) Agent Bank 

The Republic will procure that so long as any of the Notes remains outstanding there shall 
at all times be an Agent Bank for the purposes of the Notes and the Republic may 
terminate the appointment of the Agent Bank. In the event of the appointed office of any 
bank being unable or unwilling to continue to act as the Agent Bank or failing duly to 
determine the Rate of Interest and the Interest Amount for any Interest Period, the 
Republic shall appoint the Euro-zone office of another major bank engaged in the Euro-
zone interbank market to act in its place. The Agent Bank may not resign its duties or be 
removed without a successor having been appointed. 
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4. REDEMPTION AND PURCHASE 

(1) Final Redemption 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Notes will 
be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date falling in May 2034 
(the “Maturity Date”). 

(2) Purchases 

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open market or 
otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold 
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together 
with (in the case of definitive Notes) any unmatured Coupons attached thereto or 
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to 
all holders of Notes alike. 

(3) Cancellation 

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid and 
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of 
definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may 
not be re-issued or re-sold. 

5. PAYMENTS  

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer 
to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect 
of the Notes will (subject as provided below) be made against presentation or surrender of 
such Notes or Coupons, as the case may be, at any specified office of any Paying Agents 
outside the United States. If any Notes are redeemed or become repayable in accordance 
with these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable on surrender 
of each Note. All payments of interest and principal with respect to Notes will be made 
outside the United States. Upon the due date for redemption of any Note all unmatured 
Coupons relating to such Note (whether or not attached) shall become void and no 
payment shall be made in respect of them. 

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a Payment 
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following 
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other 
sum in respect of any such delay.  For these purposes, “Payment Day” means (subject to 
Condition 8) any day which is both: 

(i) a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in 
the relevant place of presentation; and 

(ii) a day on which the TARGET System is operating. 

If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest 
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest Payment 
Date (or from the Interest Commencement Date, as the case may be) will be paid only 
against surrender of such Note. 
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The name of the initial Agent and the other initial Paying Agent and their initial specified 
offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to vary or terminate 
the appointment of any Paying Agent and to appoint additional or other Paying Agents 
and/or to approve any change in the specified office of any Paying Agent, provided that it 
will, so long as any of the Notes is outstanding, maintain (i) an Agent (which may be the 
Agent Bank) (ii) a Paying Agent (which may be the Agent) having a specified office in a 
leading financial centre in continental Europe which, so long as the Notes are listed on 
the Luxembourg Stock Exchange and the rules of such exchange so require, shall be 
Luxembourg and (iii) an Agent Bank. Any such variation, termination or change shall 
only take effect (other than in the case of insolvency, when it shall be of immediate 
effect) after not less than 30 days’ prior notice thereof shall have been given to the 
Noteholders in accordance with Condition 11 and provided further that neither the 
resignation nor removal of the Agent shall take effect, except in the case of insolvency as 
aforesaid, until a new Agent has been appointed. 

Furthermore, the Republic undertakes that any Paying Agent maintained shall have a 
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold 
or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings Income unless 
such obligation is imposed by the same European Directive. 

Payments in respect of the Notes will be subject in all cases to any fiscal or other laws 
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community 
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6. 

6. TAXATION 

All payments of principal and/or interest in respect of the Notes and Coupons will be 
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes, 
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or 
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any 
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such 
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as 
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes 
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence 
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable 
in respect of any Note or Coupon presented for payment: 

(a) by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Note or 
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political 
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or 
receiving principal or interest in respect thereof; or 

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding 
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for 
exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a 
declaration or claim, such holder fails to do so; or 

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof 
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for 
payment on the last day of such 30 day period; or 

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual 
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation 
of Savings Income. 
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The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means: 

(i) the due date for payment thereof; or 

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the 
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies 
having been so received, notice to that effect is duly given to the Noteholders in 
accordance with Condition 11 or individually. 

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
principal. 

Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
interest. 

7. EVENTS OF DEFAULT 

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs: 

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes or 
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the 
due date for such payment; or 

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or 
provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days after written 
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Note; or 

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding 
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it 
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default 
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any 
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the 
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured; 
or 

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of 
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its 
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or 

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is 
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the 
Notes, 

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the outstanding Notes may (i) give notice in writing to the Republic and to the 
Agent in accordance with Condition 11 that such Notes are immediately due and payable 
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting 
that such Notes are immediately due and payable, whereupon such Notes shall become 
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if 
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted. 
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The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes (at 
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision 
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default 
giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such 
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent 
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No 
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of 
any Noteholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all 
holders of the Notes 

8. PRESCRIPTION 

Claims for payment of principal in respect of the Notes shall be prescribed upon the 
expiry of ten years, and claims for payment of interest in respect of the Notes shall be 
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined 
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.  

9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS 

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced 
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses 
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the 
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be 
surrendered before replacements will be issued. 

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION 

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Noteholders to 
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary 
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement. 
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic 
at any time upon the request in writing of the holder or holders of 10 per cent. or more in 
principal amount of the Notes for the time being outstanding. The quorum for any 
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons 
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of 
the Notes for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Notes for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However, 
at any meeting, the business of which is to: 

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any 
installment of interest on the Notes; 

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the 
Notes; 

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the 
maturity of the Notes; 

(iv) reduce the interest rate on the Notes or any premium payable upon redemption of the 
Notes; 

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or 
the places at which interest, premium (if any) or principal of Notes is payable; 
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(vi) shorten the period during which the Issuer is not permitted to redeem Notes, or permit 
the Republic to redeem Notes if, prior to such action, the Republic is not permitted to 
do so; 

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is 
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and 
Conditions of the Notes; 

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is 
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the 
Terms and Conditions of the Notes; 

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the 
Notes; 

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency 
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below; 

(xi) change the governing law provision of the Notes;  

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its 
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Notes to 
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in 
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Note; 

(xiii) appoint a committee to represent Noteholders after an event of default occurs;  

(each a “Reserved Matter”)   

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than 
75 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding 
or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time 
being outstanding at any adjourned meeting.   

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the 
Noteholders or by Written Resolution and will be binding on all the Noteholders (whether 
or not they are present at such meeting and whether or not may sign the Written 
Resolution) and on all Couponholders. 

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Noteholders 
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the 
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Notes for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned 
meeting of aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in 
the case of a matter other than a Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate 
principal amount of the Notes for the time being outstanding or at least 25 per cent. at any 
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Notes for the time being 
outstanding.   

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders 
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount 
of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in the case of a matter other than a 
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for 
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the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or 
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Noteholders. 

The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Notes, 
amend the Agency Agreement or the Notes (Non-Material Amendments) for the purpose 
of: 

 (i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Notes; 

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic; 

(iii) securing the Notes; 

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective 
provision in the Notes or the Agency Agreement; or 

(v) amending the Agency Agreement or any of the Notes in any manner which the 
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the  
Notes and does not adversely affect the interest of any holder of the Notes; 

 (vi) correcting at its opinion a manifest error of a formal, minor or technical nature or; 

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided 
that such modification is not in the opinion of the Agent materially prejudicial to 
the interests of the Holders.   

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Noteholders and 
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent 
to the Noteholders as soon as practicable thereafter. 

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of Noteholders, 
(ii) Condition 10 (Meetings of Noteholders and Modification) of the Offering Circular and  
Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Noteholders) and 
(iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the required 
percentage of holders of the Notes are present at a meeting for quorum purposes, or has 
consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Notes or the Agency 
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of 
acceleration of the Notes, any Notes that the Issuer owns or controls directly or indirectly will 
be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Notes owned, directly or 
indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and other local 
authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled, directly or 
indirectly by the Republic. 

 “Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities 
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a 
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or 
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other 
entity. 

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any 
Noteholder in accordance with the provisions of this Condition 10  or Condition 7, the 
relevant Noteholder must deposit its Notes with any Paying Agent and obtain two copies of 
an acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the relevant 
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Paying Agent and certifying the nominal amount of Notes so deposited.  Any request so 
made, notice so given or Written Resolution so signed by any Noteholder must be 
accompanied by an Acknowledgment issued to the Noteholder.  Notes so deposited will not 
be released until the earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, 
notice or Written Resolution becoming effective in accordance with these Terms and 
Conditions and will only be released against surrender of a relevant Acknowledgment. 

11. NOTICES 

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes are 
listed on the Luxembourg Stock Exchange and the rules of that exchange so require, in the 
Luxembourg Wort or any other daily newspaper of general circulation in Luxembourg. Such 
notice shall be deemed to have been given on the date of such publication in the relevant 
newspaper or, if published more than once, on the date of the first such publication. If 
publication is not practicable in any such newspaper as is mentioned above, notices will be 
valid if given in such other manner, and shall be deemed to have been given on such dates, 
as the Agent shall determine. Couponholders shall be deemed for all purposes to have 
notice of the contents of any notice given to the Noteholders in accordance with this 
Condition 11. 

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in writing and 
given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with the Agent. A copy 
of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Finance, 
General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address: 

Ministry of Finance 
General Accounting Office 
Public Debt Directorate 
37 Panepistimiou St. 
101 65 Athens – Greece 
Tel. 00 30 210 3338 360 
Fax. 00 30 210 3234 967 

12. AGENT AND PAYING AGENTS 

In acting under the Agency Agreement, the Paying Agents will act solely as agents of the 
Republic and do not assume any obligations or relationships of agency or trust to or with the 
Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement contains provisions for the 
indemnification of the Paying Agents and the Agent Bank and for relief from responsibility in 
certain circumstances, and entitles any of them to enter into business transactions with the 
Republic without being liable to account to the Noteholders or the Couponholders for any 
resulting profit. 

13. FURTHER ISSUES 

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Noteholders 
or Couponholders to create and issue further notes having terms and conditions the same 
as the Notes or the same in all respects save for the amount and date of the first payment 
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with 
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Notes. 
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14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION 

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and shall be 
construed in accordance with, English law. 

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying Agents, the 
Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to 
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the 
Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of 
or in connection with the Agency Agreement, the Notes and the Coupons (together referred to 
as “Proceedings”) may be brought in such courts. 

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to 
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such 
Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably 
agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be 
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction. 

Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the 
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or 
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction, 
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial 
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax 
00 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the 
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will 
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any 
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner 
permitted by law. 

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency 
Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or 
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving 
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making, 
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended 
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.  
Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and 
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law. 

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 
1999 to enforce any term of this Note, but this does not affect any right or remedy of any 
person which exists or is available apart from that Act. 

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the 
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in 
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any 
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This 
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such 
Proceedings if such person is successful in such Proceedings. 
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN GLOBAL 
FORM 

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which apply 
to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect of the terms 
and conditions of the Notes set out in this document. The following is a summary of 
certain of those provisions: 

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES 

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the 
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. 

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole but not, in part, for definitive 
bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for 
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or 
have announced an intention permanently to cease business and no alternative 
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any 
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or 
referred to in Condition 6 which would not be required were the Notes in definitive 
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and 
is continuing. 

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of the 
Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not be the 
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal 
amount of the Permanent Global Note (which may be equal to or (provided that, if the 
Permanent Global Note is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system 
agrees) less than the outstanding principal amount of Notes represented thereby) for 
definitive Notes on or after the exchange date specified in such notice. 

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global Note 
may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial exchange, present it 
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Note, 
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an 
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Notes in 
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already 
been paid on the Permanent Global Note), security printed in accordance with any applicable 
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III, 
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent 
Global Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and 
returned to the holder together with any relevant definitive Notes. 

2. PAYMENTS 

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an interest 
in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided that, in the case 
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent 
Global Note, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided. 

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the Permanent 
Global Note will be made against presentation for endorsement and, if no further payment 
falls to be made in respect of the Notes, surrender of the Permanent Global Note to or to 
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the order of the Agent or such other Paying Agent as shall have been notified to the 
Noteholders for such purpose. A record of each payment so made will be endorsed on the 
appropriate schedule to the Permanent Global Note, which endorsement will be prima 
facie evidence that such payment has been made in respect of the Notes. 

3. NOTICES 

Notices shall be given as provided in Condition 11, save that so long as the Notes are 
represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the Temporary 
Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing system, in addition 
to publication as required by Condition 11, notice may be given by delivery of the 
relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled accountholders. 

4. PURCHASE AND CANCELLATION 

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase by the Republic will be 
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Note. 

5. DEFAULT 

The global Notes provide that the holder may cause the global Note or a portion of it to 
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the 
notice to the Republic the principal amount of Notes which is being declared due and 
payable. 
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USE OF PROCEEDS 

The net proceeds from the issue of Notes, which are estimated to be approximately Euro 
998,910,000, will be used by the Republic for its general funding purposes. 

GREEK TAXATION 

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax 
laws currently in force in Greece.  Noteholders who are in doubt as to their personal 
tax position should consult their professional advisers. 

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the 
Notes may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on 
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, as the case 
may be, Coupon is not subject to such tax by reason of his being connected with the 
Republic or otherwise than merely by holding such Note or Coupon. 

No additional amount shall be payable in respect of any Note presented to or for payment 
where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is 
required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation of Savings 
Income. 

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in 
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from 
the sale or redemption of their Notes or Coupons. 

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of 
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or 
transfer of any of the Notes or Coupons. 
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SUBSCRIPTION AND SALE 

Citigroup Global Markets Limited (the “Manager”) has, pursuant to a Subscription 
Agreement dated 7 May 2004 (the “Subscription Agreement”), agreed with the Republic 
to subscribe and pay for the Notes at the issue price of 100.00 per cent. of the principal 
amount of the Notes. The Republic has agreed to pay the Manager a commission in an 
amount as agreed between the Manager and the Republic. 

The Manager is entitled to terminate the Subscription Agreement in certain circumstances 
prior to payment to the Republic. 

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 
(the “Securities Act”) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain 
exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to 
U.S. persons. The Manager has agreed that it will not offer, sell or deliver any Notes 
within the United States or to U.S. persons, except as permitted by the Subscription 
Agreement. 

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of 
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) 
may violate the registration requirements of the Securities Act. 

The Manager has agreed that it has complied and will comply with all applicable 
provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with respect to anything done 
by it in relation to the Notes in, from or otherwise involving the United Kingdom. 

GENERAL INFORMATION 

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of Law 
2187/94 of the Republic, as amended and supplemented by Article 11 of Law 
2628/98 of the Republic, (b) Law 2198/94 of the Republic and (c) Ministerial 
Decision No. 2/44514/0004 dated 16th June, 1999 of the Minister of Finance. 

2. Application has been made to list the Notes on the Luxembourg Stock Exchange. As 
long as the Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange, the Republic will 
maintain a Paying Agent having a specified office in Luxembourg. 

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream, 
Luxembourg with a Common Code of 019241661.  The ISIN code for the Notes is 
XS0192416617. 

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global 
Notes and the definitive Notes, and the Deed of Covenant, may be inspected on any 
business day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the 
Paying Agents. 

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States person 
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States 
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of 
the Internal Revenue Code”. 
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 26456 (1)
ÊáèéÝñùóç õðåñùñéáêÞò, áðïãåõìáôéíÞò êáé íõêôåñéíÞò

êáé Êõñéáêþí êáé åîáéñåóßìùí çìåñþí ìå áìïéâÞ åñ-
ãáóßáò, õðáëëÞëùí ðïõ Ý÷ïõí äéáôåèåß óôá ãñáöåßá
Õðïõñãïý, Õöõðïõñãïý, Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá êáé Ãåíé-
êïý ÃñáììáôÝá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôïõ Õðïõñãåß-
ïõ Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñù-
óçò.

O ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, 
ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í. 3205/2003 «Ìé-

óèïëïãéêÝò ñõèìßóåéò ëåéôïõñãþí êáé õðáëëÞëùí ôïõ Äç-
ìïóßïõ, Í.Ð. Ä. Ä. êáé Ï.Ô.Á. ìïíßìùí óôåëå÷þí ôùí Åíü-
ðëùí ÄõíÜìåùí êáé áíôéóôïß÷ùí ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíï-
ìßáò, ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý êáé Ëéìåíéêïý Óþìáôïò êáé
Üëëåò óõíáöåßò äéáôÜîåéò».

2. Ôçí 2/72757/0022/31.12.2003 åãêýêëéï ôïõ Ãåíéêïý
Ëïãéóôçñßïõ ôïõ ÊñÜôïõò.

3. Ôçí áíÜãêç êáèéÝñùóçò õðåñùñéáêÞò áðïãåõìáôé-
íÞò, íõêôåñéíÞò êáé Êõñéáêþí êáé åîáéñÝóéìùí çìåñþí ìå
áìïéâÞ åñãáóßáò, ôùí õðáëëÞëùí ðïõ Ý÷ïõí äéáôåèåß óôá
ãñáöåßá Õðïõñãïý, Õöõðïõñãïý, Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá
êáé Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ôïõ
Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò êáé äåí êáëýðôïõí ïñãáíéêÝò èÝóåéò ôùí ãñá-
öåßùí áõôþí, ãéá ôçí åðéêïõñßá ôùí áíùôÝñù óôçí Üóêç-
óç ôùí êáèçêüíôùí ôïõò, ôçí åðéìÝëåéá ôçò áëëçëïãñá-
ößáò, ôçí ïñãÜíùóç ôçò åðéêïéíùíßáò ìå õðçñåóßåò êáé
ðïëßôåò êáé ôçí ôÞñçóç ôùí ó÷åôéêþí áñ÷åßùí êáé óôïé÷åß-
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åýèõíóç Ðñïãñáììáôéóìïý êáé ÅëÝã÷ùí ôïõ Ãåíéêïý Ëï-
ãéóôçñßïõ ôïõ ÊñÜôïõò, ãéá åéóÞãçóç óôçí ÅðéôñïðÞ Äç-
ìïóéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ (Å.Ä.ÅË.).

6) Óôá ìÝëç ôçò åëåãêôéêÞò ïìÜäáò èá êáôáâëçèåß ç
ðñïâëåðüìåíç, áðü ôçí õðü óôïé÷åßï 4 ôïõ ðñïïéìßïõ
áðüöáóç, áðïæçìßùóç.

7) Ç ðáñïýóá áðïôåëåß êáé Ýãêñéóç ìåôáêßíçóçò ôçò
åëåãêôéêÞò ïìÜäáò, ìå ïðïéïäÞðïôå ìåôáöïñéêü ìÝóï.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 7 Éïõíßïõ 2004
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

Ð. ÄÏÕÊÁÓ

Ö

Áñéè. 2/30311/0023 (3)
ÄéÜèåóç ìå re opening óôéò 7.6.2004, ïìïëüãùí ôïõ Åë-

ëçíéêïý Äçìïóßïõ óôáèåñïý åðéôïêßïõ, óõíïëéêÞò
ïíïìáóôéêÞò áîßáò ïêôáêïóßùí äþäåêá åêáôïììõ-
ñßùí åßêïóé ðÝíôå ÷éëéÜäùí (812.025.000,00) Åõñþ.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í. 1914/1990

(ÖÅÊ 178Á/1990) «Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé ÁíÜðôõîç ôïõ Äç-
ìüóéïõ ÔïìÝá êáé ôçò êåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõè-
ìßóåéò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2187/1994 «Ñýèìé-
óç èåìÜôùí Äçìïóßïõ ×ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ Í. 2198/
1994 (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994) «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí
õðáëëÞëùí, åí ãÝíåé óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý
Äçìïóßïõ êáé äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò Óõ-
óôÞìáôïò Ðáñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå
ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ (Üõëïé ôßôëïé)».

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 2459/1997 «Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(ÖÅÊ 17Á´/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ Í. 2579/1998 (ÖÅÊ 31Á´/17.2.1998), êáèþò êáé ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ Í. 3130/2003 (ÖÅÊ 76/Á/
2003).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 90 êáé 91 ôïõ Í. 2362/1995
(ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995) «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý,
åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò». 

6. Ôçí ìå áñéèìü 2021180/2981/0023/1997 áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí åêäüóå-
ùò êáé åîõðçñåôÞóåùò ê.ë.ð. Êñáôéêþí Äáíåßùí».

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 51 ôïõ Í. 2972/2001 (ÖÅÊ
291 Á/27.12.2001) «Åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò ïñãÜíùóçò êáé
ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Éäñýìáôïò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

8. Ôçí áðü 5.6.2002 óýìâáóç êáèïñéóìïý ôùí üñùí êáé
ôïõ ôñüðïõ åîüöëçóçò ïöåéëþí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ
ðñïò ôï ÉÊÁ.

9. Ôá áñéèì. Ã23/56/25.5.2004 êáé Ã23/61/3.6.2004 Ýã-
ãñáöá ôçò ÃåíéêÞò Äéåýèõíóçò Ïéê/ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí
ôïõ É.Ê.Á., «ÄéÜèåóç ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ
óôï ÉÊÁ ãéá êÜëõøç áóöáëéóôéêþí ôïõ õðï÷ñåþóåùí (ôñß-
ôç äüóç)».

10. Ôéò áðïöÜóåéò ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ìå áñéèì.
2/7952/0023/11.2.2002, 2/30916/0023/Á/18.4.2000, 2/
4879/0023/Á/25.1.2001, êáé 2/75397/0023/20.10.1999, ìå
ôéò ïðïßåò áðïöáóßóôçêå ç Ýêäïóç ïìïëüãùí óôáèåñïý
åðéôïêßïõ ðåíôáåôïýò äéÜñêåéáò ëÞîçò 19.4.2007, äåêáå-
ôïýò äéÜñêåéáò ëÞîçò 19.5.2010 êáé 18.5.2011 êáé åéêïóá-
åôïýò äéÜñêåéáò ëÞîçò 22.10.2019, áíôßóôïé÷á.

11. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ 519/Â/
19.4.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞ-
ôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

12. Ôï õð� áñéèì. 632/17.5.2004, Ýããñáöï ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×.,
áðïöáóßæïõìå:

Ôçí äéÜèåóç ìå re opening óôéò 7.6.2004, ïìïëüãùí ôïõ
Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôáèåñïý åðéôïêßïõ, óõíïëéêÞò ïíï-
ìáóôéêÞò áîßáò ïêôáêïóßùí äþäåêá åêáôïììõñßùí åßêïóé
ðÝíôå ÷éëéÜäùí Åõñþ (åõñþ 812.025.000,00), üðùò áíá-
ëõôéêÜ ðåñéãñÜöïíôáé óôïí ðáñáêÜôù ðßíáêá ïìïëüãùí.

Ôá ïìüëïãá áõôÜ, èá äéáôåèïýí óôï É.Ê.Á. óôéò 7.6.2004,
ãéá ôçí êÜëõøç ïöåéëþí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ ðñïò ôï
É.Ê.Á., óõíïëéêïý ðïóïý 911.225.238,44 Åõñþ, óýìöùíá
ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 51 ôïõ Í. 2972/2001 êáé ôçò
áðü 5.6.2002 óýìâáóçò êáèïñéóìïý ôùí üñùí êáé ôïõ
ôñüðïõ åîüöëçóçò ïöåéëþí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ
ðñïò ôï ÉÊÁ.

ÐÉÍÁÊÁÓ ÏÌÏËÏÃÙÍ ÄÉÁÈÅÓÇÓ 7.6.2004

Óýìöùíá ìå ôïí ðáñáðÜíù ðßíáêá, ôï ôåëéêü ðïóü , ðïõ
ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí (áîßá äéáêáíï-
íéóìïý + äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé), áíÝñ÷åôáé óå  åííéáêüóéá
Ýíôåêá  åêáôïììýñéá äéáêüóéåò åßêïóé Ýîé ÷éëéÜäåò åêáôüí
äåêáÝîé  Åõñþ êáé åâäïìÞíôá ðÝíôå ëåðôÜ (åõñþ
911.226.116,75).

ÄåäïìÝíïõ üôé ç ïöåéëÞ ôïõ Äçìïóßïõ, óýìöùíá ìå ôá
ðáñáðÜíù, åßíáé ßóç ìå  911.225.238,44 Åõñþ êáé ôá ïìü-
ëïãá ðïõ äéáôßèåíôáé áíôéóôïé÷ïýí óå ôåëéêÞ áîßá
911.226.116,75 Åõñþ, ôï ÉÊÁ õðï÷ñåïýôáé íá êáôáâÜëëåé
óôï Åëëçíéêü Äçìüóéï, óôéò 7.6.2003, ôï ðïóü ôùí åõñþ
878,31. 

ÊÜëõøç ÄáðÜíçò
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåß-

ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá
ôá ïéêïíïìéêÜ Ýôç 2004 Ýùò 2019, ç ïðïßá èá êáëõöèåß
áðü ôéò êáô´ Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò
ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò, ðïõ èá åããñÜöïíôáé óôïõò ðñïû-
ðïëïãéóìïýò ôùí áíôßóôïé÷ùí åôþí.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 7 Éïõíßïõ 2004

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Çì.
¸êäïóçò
Äáíåßïõ

ISIN ÄéÜñêåéá
á

ÏíïìáóôéêÞ
áîßá

Óå Åõñþ

Áîßá Ä/óìïý
Óå Åõñþ

Äåä/ìÝíïé
ôüêïé

Óå Åõñþ

14/2/2002 GR 0114012/371 5ÅÔÇ 135.000.000,00 140.859.000,00 842.400,00

21/4/2000 GR 0124011/454 10ÅÔÇ 400.000.000,00 443.440.000,00 1.249.316,00

30/1/2001 GR 0124015/497 10ÅÔÇ 77.025.000,00 82.624.717,50 225.683,25

22/10/1999 GR 0133001/140 20ÅÔÇ 200.000.000,00 233.860.000,00 8.125.000,00
 Óýíïëï:  812.025.000,00 900.783.717,50 10.442.399,25
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ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 987
30 Éïõíßïõ 2004

¸êäïóç Ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ ãéá ôçí áðüäïóç ôçò åé-
óöïñÜò ôïõ ÊñÜôïõò óôïí êëÜäï Êýñéáò ÁóöÜëé-
óçò Áãñïôþí Ï.Ã.Á. ãéá ôï Ýôïò 2003 .................... 1

ÓõìðëÞñùóç ôïõ êáôáëüãïõ ôùí áíôéñåôñïúêþí öáñ-
ìÜêùí, ìå ôï ðáñáêÜôù éäéïóêåýáóìá: Emtriva
CAPS 30X200 mg GILEAD ...................................... 2

Óõã÷þíåõóç ôùí Íïìéêþí Ðñïóþðùí Äçìïóßïõ Äé-
êáßïõ ôïõ ÄÞìïõ ÊïìïôçíÞò á) Äçìïôéêüò Ïñãáíé-
óìüò Íåïëáßáò êáé ¢èëçóçò (ÄÏÍÁ) â) Äçìïôéêü
Áèëçôéêü ÊÝíôñï (ÄÁÊ) êáé ã) Äçìïôéêü Áèëçôéêü
ÊÝíôñï Íåüôçôáò (ÄÁÊÍ) óå íÝï Íïìéêü Ðñüóùðï
ìå ôçí åðùíõìßá «Äçìïôéêüò Ïñãáíéóìüò Íåïëáß-
áò êáé ¢èëçóçò ÊïìïôçíÞò (ÄÏÍÁ)....................... 3

×ïñÞãçóç Üäåéáò Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò Êïéíùíéêïý
Ëåéôïõñãïý óôçí ÐÁÚÑÇ ÁÌÖÉÔÑÉÔÇ ÔÏÕ ÄÇÌÇ-
ÔÑÉÏÕ ...................................................................... 4

×ïñÞãçóç Üäåéáò Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò Êïéíùíéêïý
Ëåéôïõñãïý óôçí ÌÅÚÍÔÁÍÇ ËÅÕÊÏÈÅÁ ÔÏÕ ÅÕ-
ÈÕÌÉÏÕ................................................................... 5

×ïñÞãçóç Üäåéáò Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò Êïéíùíéêïý
Ëåéôïõñãïý óôçí ÂÑÕÙÍÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÔÏÕ ÃÅ-
ÙÑÃÉÏÕ ................................................................... 6

-----/////

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 2/34644/0023Á (1)
¸êäïóç Ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ ãéá ôçí áðüäïóç ôçò åé-

óöïñÜò ôïõ ÊñÜôïõò óôïí êëÜäï Êýñéáò ÁóöÜëéóçò
Áãñïôþí Ï.Ã.Á. ãéá ôï Ýôïò 2003.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôçí ðáñÜãñáöï â, ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í. 2458/97 (ÖÅÊ

15/Á/97) «Óýóôáóç ÊëÜäïõ Êýñéáò ÁóöÜëéóçò Áãñïôþí
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í. 1914/1990
«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé ÁíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ÔïìÝá êáé
ôçò êåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò».

3. Ôï Üñèñï 1 ôïõ Í. 2187/1994 (ÖÅÊ 16Á) «Ñýèìéóç èå-
ìÜôùí ó÷åôéêþí ìå ôçí óýíáøç êáé äéá÷åßñéóç äáíåßùí
ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êëð.».

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ Í. 2198/
1994 (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994) «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí
õðáëëÞëùí, åí ãÝíåé óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý
Äçìïóßïõ êáé äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò Óõ-
óôÞìáôïò Ðáñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå
ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ (Üõëïé ôßôëïé)».

5. Ôï Üñèñï 11 ôïõ Í. 2459/1997 «ÊáôÜñãçóç öïñïëï-
ãéêþí áðáëëáãþí Ê.Á.Ä.» (ÖÅÊ 17/Á/97), üðùò Ý÷åé ôñï-
ðïðïéçèåß êáé éó÷ýåé ìå ôéò äéáôÜîåéò ôoõ Üñèñïõ 9 ôïõ Í.
2579/1998.

6. Ôçí õð� áñéèì. Ö.34á/244/8.2.1999 (ÖÅÊ 120Â/18.2.
1999) êïéíÞ õðïõñãéêÞ áðüöáóç «Ôñüðïò áðüäïóçò êñá-
ôéêÞò åéóöïñÜò ôçò ðáñáãñÜöïõ 2 ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í.
2458/1997 óôïí ÊëÜäï Êýñéáò ÁóöÜëéóçò Áãñïôþí
ÏÃÁ».

7. Ôçí õð� áñéèì. 2021180/2981/0023/97 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí åêäüóåùò êáé
åîõðçñåôÞóåùò ê.ë.ð. Êñáôéêþí Äáíåßùí».

8. Ôï õð� áñéèì. 7368/161 áðü 20.4.2004 Ýããñáöï ôïõ
Õðïõñãåßïõ Áðáó÷üëçóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò
«Áðüäïóç ÊñáôéêÞò ÅéóöïñÜò óôïí ÊëÜäï Êýñéáò ÁóöÜ-
ëéóçò Áãñïôþí  ãéá ôï Ýôïò 2003».

9. Ôï áðüóðáóìá ðñáêôéêïý ìå áñéèìü 978/18.3.2004,
ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Ïñãáíéóìïý Ãåùñãéêþí
Áóöáëßóåùí ìå èÝìá «Õðïëïãéóìüò åéóöïñÜò ÊñÜôïõò
ãéá áðüäïóç óôïí ÊëÜäï Êýñéáò ÁóöÜëéóçò Áãñïôþí
ÏÃÁ, ãéá ôï Ýôïò 2003».

10. Ôçí áñéèì. 2/4627/0023Á/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé
êåéìÝíïõ ôùí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå ÅÕÑÙ,
óôáèåñïý åðéôïêßïõ».

11. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ
519/Â/17.3.2004) êïéíÞ áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý
êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí « Êáèï-
ñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé
Ïéêïíïìéêþí», áðïöáóßæïõìå:

Ôçí Ýêäïóç Ïìïëïãéáêïý Äáíåßïõ äåêáåôïýò äéÜñ-
êåéáò, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, ìå çìåñïìçíßá Ýêäïóçò ôçí
1.7.2004 êáé ëÞîçò ôçí 1.7.2014, óõíïëéêïý ýøïõò ôåôñá-
êïóßùí åßêïóé ôñéþí åêáôïììõñßùí  åííéáêïóßùí åîÞíôá
åðôÜ ÷éëéÜäùí Åõñþ (6 423.967.000).

12499

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight



Óêïðüò ôïõ äáíåßïõ áõôïý åßíáé ç áðüäïóç ôçò åéóöï-
ñÜò ôïõ ÊñÜôïõò óôïí ÊëÜäï Êýñéáò ÁóöÜëéóçò Áãñï-
ôþí ãéá ôï Ýôïò 2003, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñ-
èñïõ 3 ôïõ N. 2458/97.

Ôï äÜíåéï èá åêäïèåß õðü ìïñöÞ Üõëùí ôßôëùí.
Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 6 1.000 êáé äéá-

ôßèåíôáé óôï Üñôéï. Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí ïñßæåôáé óå
óôáèåñü 4,50%  åôçóßùò.

Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá Ýê-
äïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéÜ
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ
áîßá 6 1.000 (1.000 Åõñþ), ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéè-
ìü çìåñþí êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366
çìåñþí (actual/actual (ISMA)) êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõ-
ëåõìÝíïò.

Ç ðñþôç çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ ïñßæåôáé ç
1.7.2005 êáé ãéá ôá åðüìåíá Ýôç ôçí ßäéá çìåñïìçíßá ìÝ÷ñé
ôç ëÞîç ôùí ïìïëüãùí, óå åôÞóéá âÜóç.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèå-
ôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé ç çìÝñá êáôÜ ôçí
ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá, ïé åìðïñéêÝò
ôñÜðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí
ïðïßá ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá Ô.Á.R.G.E.T.

Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò
áîßá.

Ïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí õðüêåéíôáé óå öïñïëüãçóç âÜ-
óåé óõíôåëåóôïý öïñïëüãçóçò ðïõ éó÷ýåé êáôÜ ôçí Ýêäï-
óç ôùí ôßôëùí (10%). Ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ èá ãßíåé
êáôÜ ôçí åîáñãýñùóç ôùí ôïêïìåñéäßùí.

Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóÞ ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôå-
ëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí ÷áñ-
ôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

Ç áîßùóç ôùí êïìéóôþí ãéá ôï êåöÜëáéï êáé ôïõò ôüêïõò
õðüêåéôáé óå ðåíôáåôÞ ðáñáãñáöÞ.

ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýïõí ïé ãåíéêïß üñïé Ýêäïóçò ïìïëü-
ãùí óôáèåñïý åðéôïêßïõ.

ÊÜëõøç ÄáðÜíçò:
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò äåí ðñïêá-

ëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý
ãéá ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2004, åíþ ðñïêáëåßôáé äáðÜíç ãéá
ôá ïéêïíïìéêÜ Ýôç 2005 Ýùò 2014, ç ïðïßá èá åããñÜöåôáé
óôéò êáô´ Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò ôïõ
Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 28 Éïõíßïõ 2004
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Ö

Áñéè. Õ1/Ã.Ð. 50006 (2)
ÓõìðëÞñùóç ôïõ êáôáëüãïõ ôùí áíôéñåôñïúêþí öáñìÜ-

êùí, ìå ôï ðáñáêÜôù éäéïóêåýáóìá: Emtriva CAPS
30X200 mg GILEAD.

OI ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ -

ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1) Ôéò äéáôÜîåéò ôùí ðáñ. 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 34 ôïõ Í.

2676/1988 (Á~1/99).

2) Ôçí áñ. 27304/17.3.2004 (ÖÅÊ 517 ô.Â~) êïéíÞ áðü-
öáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Õãåßáò êáé
ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò
Õöõðïõñãïýò Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò Áèá-
íÜóéï Ãéáííüðïõëï êáé Ãåþñãéï Êùíóôáíôüðïõëï».

3) Ôéò áñ. 80015/22.4.2004 (ÖÅÊ 598 ô.Â~) êáé 80026/
9.6.2004 (ÖÅÊ 883 ô.Â~) êïéíÝò áðïöÜóåéò ôïõ Ðñùèõ-
ðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Áðáó÷üëçóçò êáé ÊïéíùíéêÞò
Ðñïóôáóßáò «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñ-
ãïýò Áðáó÷üëçóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò Ãåñ. Ãéá-
êïõìÜôï êáé Í. Áããåëüðïõëï».

4) Ôçí áñ. 7/ïéê.1088/16.6.1999 êïéíÞ áðüöáóç ôùí
Õðïõñãþí Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êáé
Õãåßáò êáé Ðñüíïéáò «÷ïñÞãçóç áíôéñåôñïúêþí öáñìÜ-
êùí óå èåôéêïýò ÇIV áóèåíåßò áóöáëéóìÝíïõò áóöáëé-
óôéêþí ïñãáíéóìþí áñìïäéüôçôáò Ã.Ã.Ê.Á. êáé ôïõ Äçìï-
óßïõ áðü ôá öáñìáêåßá ôùí êñáôéêþí íïóïêïìåßùí»
(Â~1290).

5) Ôçí áíÜãêç åîáóöÜëéóçò ôïõ áðïññÞôïõ, üóïí áöï-
ñÜ ôïõò ÇIV èåôéêïýò áóèåíåßò êáé ðáñÜëëçëá ôç äéáôÞ-
ñçóç ôïõ åðéäçìéïëïãéêïý åëÝã÷ïõ ôçò íüóïõ.

6) To ãåãïíüò üôé ìå ôçí áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåßôáé
äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý, ïýôå
óôïõò ðñïûðïëïãéóìïýò ôùí áóöáëéóôéêþí ïñãáíéóìþí,
áðïöáóßæïõìå:

Ï êáôÜëïãïò (ôùí áíôéñåôñïúêþí öáñìÜêùí, ðïõ áíá-
öÝñïíôáé óôéò áñéèì. 7/ïéê.1088/16/6/99 (Â~ 1290), 7/ïéê.
1122/25.6.1999 (Â~ 1411), 7/732/12.6.2000 (Â~ 732) êáé
7/1023/20.6.2001 (Â~ 796), Õ1/Ã.Ð.10016/2002 (Â~ 1602),
Õ1/Ã.Ð.49851/2003 (Â~ 706) êáé Õ1/Ã.Ð.102313/2003 (Â~
1890) êïéíÝò õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êáé áöïñÜ ôç äùñå-
Üí ÷ïñÞãçóç áíôéñåôñïúêþí öáñìÜêùí óå åîùôåñéêïýò
ÇIV èåôéêïýò áóèåíåßò áóöáëéóìÝíïõò óå ïñãáíéóìïýò
áñìïäéüôçôáò Ã.Ã.Ê.Á. êáé ôïõ Äçìïóßïõ, áðü ôá öáñìá-
êåßá ôùí êñáôéêþí íïóïêïìåßùí, óõìðëçñþíåôáé ìå ôï
ðáñáêÜôù éäéïóêåýáóìá:

ÄÑÁÓÔÉÊÇ ÏÕÓÉÁ ÉÄÉÏÓÊÅÕÁÓÌÁ

Emtriitabine Åmtriva
CAPS 30 × 200 mg
GILEAD

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 2 Éïõíßïõ 2004
ÏÉ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ 
ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ

Í. ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ ÁÈ. ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ

Ö

Áñéè. 3737 (3)
Óõã÷þíåõóç ôùí Íïìéêþí Ðñïóþðùí Äçìïóßïõ Äéêáßïõ

ôïõ ÄÞìïõ ÊïìïôçíÞò á) Äçìïôéêüò Ïñãáíéóìüò Íåï-
ëáßáò êáé ¢èëçóçò (ÄÏÍÁ) â) Äçìïôéêü Áèëçôéêü ÊÝ-
íôñï (ÄÁÊ) êáé ã) Äçìïôéêü Áèëçôéêü ÊÝíôñï Íåüôçôáò
(ÄÁÊÍ) óå íÝï Íïìéêü Ðñüóùðï ìå ôçí åðùíõìßá «Äç-
ìïôéêüò Ïñãáíéóìüò Íåïëáßáò êáé ¢èëçóçò Êïìïôç-
íÞò (ÄÏÍÁ).

Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ
ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ - ÈÑÁÊÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:

12500 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)



1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 203 ôïõ Ð.Ä. 410/1995
(Ä.Ê.Ê.).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2503/30.5.1997 (ÖÅÊ 107/Á´) «Äé-
ïßêçóç, ïñãÜíùóç, óôåëÝ÷ùóç ôçò ÐåñéöÝñåéáò, ñýèìé-
óç èåìÜôùí ãéá ôçí ÔïðéêÞ Áõô/óç êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

3. Ôçí áñéèì. 2453/25.4.2001 áðüöáóÞ ìáò ìå ôçí ïðïßá
óõóôÞèçêå ôï Íïìéêü Ðñüóùðï Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí
åðùíõìßá «Äçìïôéêü Áèëçôéêü ÊÝíôñï ÊïìïôçíÞò» êáé
äçìïóéåýèçêå óôï ÖÅÊ 579/ô.â´/18.5.2001.

4. Ôçí áñéèì. 2511/25.4.2001 áðüöáóÞ ìáò ìå ôçí ïðïßá
óõóôÞèçêå ôï Íïìéêü Ðñüóùðï Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí
åðùíõìßá «Äçìïôéêü Áèëçôéêü ÊÝíôñï Íåüôçôáò Êïìïôç-
íÞò» êáé äçìïóéåýèçêå óôï ÖÅÊ 579/ô.â´/18.5.2001.

5. Ôçí áñéèì. ÄÉÅÓ9533/24.12.1992 áðüöáóç ôçò Íï-
ìáñ÷ßáò Ñïäüðçò ìå ôçí ïðïßá óõóôÞèçêå ôï Íïìéêü
Ðñüóùðï Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá «Äçìïôéêüò
Ïñãáíéóìüò Íåïëáßáò êáé ¢èëçóçò ÊïìïôçíÞò» êáé äç-
ìïóéåýèçêå óôï ÖÅÊ 58/ô.â´/11.2.1993.

6. Ôçí áñéèì. 119/2004 áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõì-
âïõëßïõ ÊïìïôçíÞò ìå ôçí ïðïßá áðïöáóßæåé ç óõã÷þ-
íåõóç ôùí ðáñáðÜíù áíáöåñïìÝíùí Íïìéêþí Ðñïóþ-
ðùí óå íÝï ßäéï Íïìéêü Ðñüóùðï ìå ôçí åðùíõìßá «Äç-
ìïôéêüò Ïñãáíéóìüò Íåïëáßáò êáé ¢èëçóçò ÊïìïôçíÞò».

7. Ôçí õð� áñéèì.1550/1.10.2003 (ÖÅÊ 1588/ô.Â´/ 27.10.
2003)  áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÐåñéöÝñåéáò
ðåñß ìåôáâßâáóçò åîïõóßáò õðïãñáöÞò, áðïöáóßæïõìå:

1. Ôç óõã÷þíåõóç ôùí Íïìéêþí Ðñïóþðùí Äçìïóßïõ
Äéêáßïõ

á) Äçìïôéêüò Ïñãáíéóìüò Íåïëáßáò êáé ¢èëçóçò (ÄÏ-
ÍÁ)

â) Äçìïôéêü Áèëçôéêü ÊÝíôñï (ÄÁÊ) êáé
ã) Äçìïôéêü Áèëçôéêü ÊÝíôñï Íåüôçôáò (ÄÁÊÍ) óå íÝï

ßäéï Íïìéêü Ðñüóùðï ìå ôçí åðùíõìßá «Äçìïôéêüò Ïñãá-
íéóìüò Íåïëáßáò êáé ¢èëçóçò ÊïìïôçíÞò» (ÄÏÍÁ).

2. Óêïðüò ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ åßíáé:
Á) Ç êáëýôåñç éêáíïðïßçóç ôùí áíáãêþí ôùí äçìïôþí

êáé öïñÝùí ôïõ Áèëçôéóìïý êáé Íåïëáßáò óå èÝìáôá
áèëçôéêÜ (Üèëçóçò ãéá üëïõò êáé áãùíéóôéêïý áèëçôé-
óìïý), ðïëéôéóôéêÜ, åðáããåëìáôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý
êáé ç åíßó÷õóç êÜèå äñáóôçñéüôçôáò ìå ôïõò ðáñáðÜíù
öïñåßò áëëÜ êáé ìç ïñãáíùìÝíïõò äçìüôåò.

Â) Ç áíáâÜèìéóç ôïõ ðïëéôéóôéêïý êáé áèëçôéêïý åðéðÝ-
äïõ.

Ã) Ç õðïóôÞñéîç øõ÷áãùãéêþí, ðïëéôéóôéêþí, åðéóôçìï-
íéêþí åêäçëþóåùí äéåèíïýò, åèíéêïý, ðåñéöåñåéáêïý, íï-
ìáñ÷éáêïý åðéðÝäïõ êáèþò êáé ç õðïóôÞñéîç áôüìùí ìå
áíáðçñßåò.

Å) Ç êáëýôåñç éêáíïðïßçóç ôùí áíáãêþí ôùí äçìïôþí
êáé öïñÝùí ôïõ Áèëçôéóìïý êáé Íåïëáßáò óå èÝìáôá
áèëçôéêÜ (Üèëçóçò ãéá üëïõò êáé áãùíéóôéêïý áèëçôé-
óìïý), ðïëéôéóôéêÜ, åðáããåëìáôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý
êáé ç åíßó÷õóç êÜèå äñáóôçñéüôçôáò ìå ôïõò ðáñáðÜíù
öïñåßò áëëÜ êáé ìç ïñãáíùìÝíïõò äçìüôåò.

ÓÔ) Ç áíáâÜèìéóç ôïõ ðïëéôéóôéêïý êáé áèëçôéêïý åðé-
ðÝäïõ.

Æ) Ç õðïóôÞñéîç øõ÷áãùãéêþí, ðïëéôéóôéêþí, åðéóôçìï-
íéêþí åêäçëþóåùí äéåèíïýò åèíéêïý, ðåñéöåñåéáêïý, íï-
ìáñ÷éáêïý åðéðÝäïõ êáèþò êáé ç õðïóôÞñéîç áôüìùí ìå
áíáðçñßåò.

Ç) Ç áíÜðôõîç ôïõ ìáæéêïý êáé åñáóéôå÷íéêïý áèëçôé-
óìïý êáé ç ðñïþèçóç ôùí áèëçôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí óå
üëï ôï ÄÞìï óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò áèëçôéêïýò óõëëü-
ãïõò, ôéò áèëçôéêÝò ïìïóðïíäßåò áèëçìÜôùí êáé Üëëïõò
öïñåßò.

È) Ç óõíôÞñçóç êáé ïñãÜíùóç ôùí õðáñ÷üíôùí áèëç-
ôéêþí ÷þñùí óôçí ÊïìïôçíÞ êáé ôïõò ïéêéóìïýò ôïõ ÄÞ-
ìïõ.

É) Ç äçìéïõñãßá óýã÷ñïíùí áèëçôéêþí åãêáôáóôÜóåùí,
ðïõ Þäç Ý÷ïõí ðáñá÷ùñçèåß áðü ôçí ðïëéôåßá, ìå ôç óý-
íáøç ðñïãñáììáôéêþí óõìâÜóåùí.

Ê) Ç óõììåôï÷Þ óå áãþíåò (ðñùôáèëÞìáôá, çìåñßäåò
êëð.).

Ë) Ç áíôéìåôþðéóç ôùí óýã÷ñïíùí ðñïâëçìÜôùí ôçò
íåïëáßáò.

3. Ôï Íïìéêü Ðñüóùðï äéïéêåßôáé áðü 13ìåëÝò Äéïéêçôé-
êü óõìâïýëéï, ôï ïðïßï ìáæß ìå ôïõò áíáðëçñùôÝò ôïõ
ïñßæåôáé áðü ôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï, áðïôåëïýìåíï áðü:
á) Ôï ÄÞìáñ÷ï Þ Üëëï ìÝëïò, áéñåôü Þ ìç ðïõ ïñßæåé ï ÄÞ-
ìáñ÷ïò ùò Ðñüåäñï, â) Äýï (2) Äçìïôéêïýò Óõìâïýëïõò
êáé ã) ÄÝêá (10) äçìüôåò Þ êÜôïéêïé ðïõ Ý÷ïõí áíÜëïãç
åðáããåëìáôéêÞ Þ êïéíùíéêÞ äñÜóç Þ åéäéêÝò ãíþóåéò ó÷å-
ôéêÝò ìå ôï óêïðü ôïõ íïìéêïý ðñïóþðïõ.

Ç èçôåßá ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ïñßæå-
ôáé ìå ôçí áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ êáé ëÞãåé
ðÜíôïôå ìå ôçí åãêáôÜóôáóç ôïõ íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõì-
âïõëßïõ.

4. Ðåñéïõóßá ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ áðïôåëåß ç áêßíç-
ôç êáé êéíçôÞ ðåñéïõóßá ôùí ðéï ðÜíù óõã÷ùíåõïìÝíùí
íïìéêþí ðñïóþðùí êáèþò êáé êÜèå Üëëç ðåñéïõóßá êéíç-
ôÞ Þ áêßíçôç ðïõ ôõ÷üí èá áðïêôçèåß óôï ìÝëëïí.

5. Ðüñïé ôïõ Íïìéêïý Ðñïóþðïõ åßíáé:
- ÅôÞóéá åðé÷ïñÞãçóç ôïõ ÄÞìïõ ìå 797.600,00 6
- Åðé÷ïñçãÞóåéò ôïõ äçìïóßïõ Þ Üëëùí öïñÝùí ôïõ äç-

ìïóßïõ ôïìÝá
- ÊÜèå åßäïõò åéóöïñÝò, äùñåÝò, êëçñïíïìéÝò, êëçñï-

äïóßåò
- ÅéóðñÜîåéò áðü áíôßôéìï õðçñåóéþí ðïõ ðáñÝ÷åé ôï

Íïìéêü Ðñüóùðï
- ÊÜèå Üëëï Ýóïäï áðü äéêÞ ôïõ ðåñéïõóßá Þ áðü êÜèå

Üëëç ðçãÞ.
6. Áðü ôçí áðüöáóç áõôÞ ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜ-

ñïò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ ÄÞìïõ ÊïìïôçíÞò óõ-
íïëéêïý ýøïõò 797.600,00 6 ãéá ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò êáé
837.500,00 6 ðåñßðïõ ãéá êáèÝíá áðü ôá åðüìåíá ïéêï-
íïìéêÜ Ýôç. Ãéá ôçí áíùôÝñù äáðÜíç Ý÷åé åããñáöåß ðß-
óôùóç óôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ äÞìïõ Ýôïõò 2004
ýøïõò 797.600,00 6 óôïõò åðéìÝñïõò Ê.Á.211.9å, 211.9ð
êáé 211.9ä ïé ïðïßïé (Ê.Á.) áìÝóùò ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç
ôçò óõã÷þíåõóçò ôùí ðáñáðÜíù Íïìéêþí Ðñïóþðùí
èá åìöáíéóôïýí óôïí Ê.Á.211.9ä ìå ôßôëï «Åðé÷ïñÞãçóç
Äçìïôéêïý Ïñãáíéóìïý Íåïëáßáò êáé ¢èëçóçò Êïìï-
ôçíÞò.

7. Ôï Íïìéêü Ðñüóùðï åêðñïóùðåßôáé óôá äéêáóôÞñéá
êáé óå êÜèå äçìüóéá áñ÷Þ áðü ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ä.Ó. êáé
üôáí áõôüò áðïõóéÜæåé Þ êùëýåôáé, áðü ôïí Áíôéðñüåäñï.    

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÊïìïôçíÞ, 22 Éïõíßïõ 2004

Ìå åíôïëÞ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò
Ï ÄéåõèõíôÞò

Í. ÊÁÑÁÍÉÊÏËÏÕÄÇÓ
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(4)
×ïñÞãçóç Üäåéáò Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò Êïéíùíéêïý Ëåé-

ôïõñãïý óôçí ÐÁÚÑÇ ÁÌÖÉÔÑÉÔÇ ÔÏÕ ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ.

Ï ÍÏÌÁÑ×ÇÓ ÁÈÇÍÙÍ

Ìå ôçí áñéè. 6739/29.6.2004 áðüöáóç ôïõ ÍïìÜñ÷ç
Áèçíþí ÷ïñçãåßôáé óôçí ÐÁÚÑÇ ÁÌÖÉÔÑÉÔÇ ÔÏÕ ÄÇÌÇ-
ÔÑÉÏÕ Üäåéá Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò ÊïéíùíéêÞò Ëåé-
ôïõñãïý.

Ï ÍïìÜñ÷çò ê.á.á.
Ï Âïçèüò ÍïìÜñ÷çò

ËÅÙÍÉÄÁÓ ÁÍÙÌÅÑÉÔÇÓ
Ö

(5)
×ïñÞãçóç Üäåéáò Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò Êïéíùíéêïý

Ëåéôïõñãïý óôçí ÌÅÚÍÔÁÍÇ ËÅÕÊÏÈÅÁ ÔÏÕ ÅÕÈÕ-
ÌÉÏÕ.

Ï ÍÏÌÁÑ×ÇÓ ÁÈÇÍÙÍ

Ìå ôçí áñéè. 6058/8.6.2004 áðüöáóç ôïõ ÍïìÜñ÷ç
Áèçíþí ÷ïñçãåßôáé óôçí ÌÅÚÍÔÁÍÇ ËÅÕÊÏÈÅÁ ÔÏÕ

ÅÕÈÕÌÉÏÕ Üäåéá Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò ÊïéíùíéêÞò
Ëåéôïõñãïý.

Ï ÍïìÜñ÷çò ê.á.á.
Ï Âïçèüò ÍïìÜñ÷çò

ËÅÙÍÉÄÁÓ ÁÍÙÌÅÑÉÔÇÓ

Ö

(6)
×ïñÞãçóç Üäåéáò Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò Êïéíùíéêïý Ëåé-

ôïõñãïý óôçí ÂÑÕÙÍÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÔÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ.

Ï ÍÏÌÁÑ×ÇÓ ÁÈÇÍÙÍ

Ìå ôçí áñéè. 6436/8.6.2004 áðüöáóç ôïõ ÍïìÜñ÷ç
Áèçíþí ÷ïñçãåßôáé óôçí ÂÑÕÙÍÇ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ ÔÏÕ ÃÅ-
ÙÑÃÉÏÕ Üäåéá Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò ÊïéíùíéêÞò Ëåé-
ôïõñãïý.

Ï ÍïìÜñ÷çò ê.á.á.
Ï Âïçèüò ÍïìÜñ÷çò

ËÅÙÍÉÄÁÓ ÁÍÙÌÅÑÉÔÇÓ

12502 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ



F
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 995
5 Éïõëßïõ 2004

~Áäåéá Üóêçóçò ôïõ ëåéôïõñãÞìáôïò ôïõ Äéêçãüñïõ
óå Åéäéêü ÓõíåñãÜôç ôïõ Ãñáöåßïõ ôïõ Ãåíéêïý
ÃñáììáôÝá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Ðëçñïöïñéá-
êþí ÓõóôçìÜôùí (Ã.Ã.Ð.Ó.) ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêï-
íïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí. ......................................... 1

Óýóôáóç êáé ïñéóìüò ìåëþí ÏìÜäáò Åñãáóßáò ãéá
åíçìÝñùóç ôüìïõ öïñïëïãéêþí äáðáíþí ðñïûðï-
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ÄéÜèåóç ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôçí ÁÔÅ. ... 3
Ìåôáâßâáóç ôçò êïéíÞò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò ìå áñéè-

ìü Ä3/Á/4216/ 14.3.2003 Üäåéáò åãêáôÜóôáóçò ôçò
«Á.Å.Â.Å. ÐÅÔÑÏËÁ ÅËËÁÓ» óôçí åôáéñåßá «ÅËËÇ-
ÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ» êáé ìå äéá-
êñéôéêü ôßôëï «ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ» Á.Å. ............. 4

Ãíùóôïðïßçóç ôéìþí êáõóßìùí. .................................. 5
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 1052568/1284/0001Á (1)
~Áäåéá Üóêçóçò ôïõ ëåéôïõñãÞìáôïò ôïõ Äéêçãüñïõ óå Åé-

äéêü ÓõíåñãÜôç ôïõ Ãñáöåßïõ ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá
ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Ðëçñïöïñéáêþí ÓõóôçìÜôùí
(Ã.Ã.Ð.Ó.) ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ

ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ - ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

~Å÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 71 ôïõ Í. 1943/1991 "Åê-

óõã÷ñïíéóìüò ôçò ïñãÜíùóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôçò äçìü-
óéáò äéïßêçóçò, áíáâÜèìéóç ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò êáé Üë-
ëåò óõíáöåßò äéáôÜîåéò" (Ö.Å.Ê. 50/Á/11.4.1991)."

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò Ð.Õ.Ó. 88/2.8.1985 (Ö.Å.Ê. 142/Á/
2.8.1985), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå, óõìðëçñþèçêå êáé éó÷ýåé.

3. Ôçí 1038374/937/0001 Á/6.5.2004 áðüöáóç ðñüóëç-
øçò ôçò ÊáñâÝëç ÅëÝíçò, ùò ÅéäéêÞò ÓõíåñãÜôéäáò ìå
ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, óôï
Ãñáöåßï ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáì-

ìáôåßáò Ðëçñïöïñéáêþí ÓõóôçìÜôùí (Ã.Ã.Ð.Ó.) ôïõ
Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

4. Ôçí áðü 15.4.2004 õðåýèõíç äÞëùóç ôçò ÊáñâÝëç
ÅëÝíçò.

5. Ôï 1571/22.4.2004 Ýããñáöï ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá
ôçò Ã.Ã.Ð.Ó., áðïöáóßæïõìå:

Ôç ìç áíáóôïëÞ ôçò Üóêçóçò ôïõ ëåéôïõñãÞìáôïò ôçò Äé-
êçãüñïõ áðü ôçí ÊÁÑÂÅËÇ ÅËÅÍÇ ôïõ Óôáýñïõ, äéêçãüñï
(Á.Ì./Ä.Ó.Á.: 22369) êáé ôçí ðáñÜëëçëç Üóêçóç ôùí êáèç-
êüíôùí ôçò óôç èÝóç ôçò ÅéäéêÞò ÓõíåñãÜôéäáò ìå ó÷Ýóç
åñãáóßáò éäéùôéêïý äéêáßïõ ïñéóìÝíïõ ÷ñüíïõ, óôï Ãñá-
öåßï ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Ðëç-
ñïöïñéáêþí ÓõóôçìÜôùí (Ã.Ã.Ð.Ó.) ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêï-
íïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí Áíáãíùóôüðïõëïõ ÄçìïóèÝíç.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 21 Éïõíßïõ 2004
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ

ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

ÐÑÏÊ. ÐÁÕËÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑ. ÁËÏÃÏÓÊÏÕÖÇÓ

Ö

Áñéè. 2/25876/0004 (2)
Óýóôáóç êáé ïñéóìüò ìåëþí ÏìÜäáò Åñãáóßáò ãéá åíç-

ìÝñùóç ôüìïõ öïñïëïãéêþí äáðáíþí ðñïûðïëïãé-
óìïý 2005.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á) Ôïõ Üñèñïõ 34 ôïõ Í. 1914/1990 "Åêóõã÷ñïíéóìüò

êáé áíÜðôõîç ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá êáé ôçò êåöáëáéáãï-
ñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (Á´ 178).

â) Ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í. 2026/1992 "Ñýèìéóç èåìÜôùí
ïñãÜíùóçò êáé ðñïóùðéêïý ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò" (Á~ 43), üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôçí ðáñ.
1 ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ Í.2085/1992 (Á~ 170).

ã) Ôùí Üñèñùí 89 êáé 128 ôïõ Ð.Ä. 284/1988 "Ïñãáíé-
óìüò Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí" (Á´ 128), üðùò ôñïðïðïé-
Þèçêå êáé éó÷ýåé.

ä) Ôïõ Üñèñïõ 29Á~ ôïõ Í. 1558/1985 (Á´ 137) ôï ïðïßï
ðñïóåôÝèç ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/1992 (Á´ 154) êáé ôñï-
ðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ðáñ. 2á ôïõ Í. 2469/1997 (Á~ 38).
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å) Ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ Í.3205/2003 "ÌéóèïëïãéêÝò ñõè-
ìßóåéò ëåéôïõñãþí êáé õðáëëÞëùí ôïõ Äçìïóßïõ,
Í.Ð.Ä.Ä. êáé Ï.ÔÁ, ìïíßìùí óôåëå÷þí ôùí Åíüðëùí ÄõíÜ-
ìåùí êáé áíôéóôïß÷ùí ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, ôïõ Ðõ-
ñïóâåóôéêïý êáé Ëéìåíéêïý Óþìáôïò êáé Üëëåò óõíáöåßò
äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 297/ô.Á~/23.12.2003).

óô) Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 59 ôïõ Í.2214/1994.
2. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõ-

ôÞò ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2â
ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ Í. 3205/2003, ç ïðïßá èá âáñýíåé ôéò
ðéóôþóåéò ôïõ åêôåëïýìåíïõ Ðñïûðïëïãéóìïý åîüäùí
ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

3. Ôçí õöéóôÜìåíç áíÜãêç ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ôïõ ôü-
ìïõ ôùí öïñïëïãéêþí äáðáíþí ðïõ èá óõíïäåýóåé ôïí
Êñáôéêü Ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2005, áðïöáóßæïõìå:

1. Óõíéóôïýìå óôï Ãåíéêü ËïãéóôÞñéï ôïõ ÊñÜôïõò ÏìÜ-
äá Åñãáóßáò ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôïõ ôüìïõ öïñïëïãéêþí
äáðáíþí ðïõ èá óõíïäåýóåé ôïí Êñáôéêü Ðñïûðïëïãé-
óìü ôïõ 2005 êáé ïñßæïõìå ôá ìÝëç áõôÞò ùò åîÞò:

á) ÌçëéÜêïõ Óôáõñïýëá, õðÜëëçëï ÐÅ/Á~, ÐñïúóôáìÝíç
ôïõ ÔìÞìáôïò Ã´ Åóüäùí ôçò Ä/íóçò 20çò Ðñïûðïëïãéóìïý.

â) Ðáíáãüðïõëï ÄçìÞôñéï, õðÜëëçëï ÐÅ/Á~, ÐñïúóôÜìåíï
ôïõ Ã~ ÔìÞìáôïò ôçò Ä/íóçò Åéäéêþí Öüñùí ÊáôáíÜëùóçò.

ã) Ðáðáäïðïýëïõ ÅéñÞíç, õðÜëëçëï ÐÅ/Á~, Ðñïúóôá-
ìÝíç ôïõ Á´ ÔìÞìáôïò ôçò Ä/íóçò Åéäéêþí Ôåëþí êáé Öï-
ñïëïãéþí, ìå áíáðëçñþôñéá ôçí Éùáííßäïõ ¢ííá, õðÜë-
ëçëï ÐÅ/Á´, õðÜëëçëï ôçò ßäéáò Äéåýèõíóçò.

ä) ÆùãñÜöïõ Ðçíåëüðç, õðÜëëçëï ÐÅ/Á´, ôïõ Á~ ÔìÞ-
ìáôïò ôçò Ä/íóçò 14çò Ö.Ð.Á ìå áíáðëçñùôÞ ôïí Äåäå-
ìÜäç Âáóßëåéï, õðÜëëçëï ÐÅ/Â~ ôïõ Á~ ÔìÞìáôïò ôçò
ßäéáò Äéåýèõíóçò.

å) ×ñÞóôïõ ÁèáíÜóéï, õðÜëëçëï ÐÅ/Á~ ôïõ Á~ ÔìÞìáôïò
Öïñïëïãßáò Êëçñïíïìéêþí, Äùñåþí êáé Ãïíéêþí Ðáñï-
÷þí ôçò Ä/íóçò 13çò Öïñïëïãßáò Êåöáëáßïõ ìå áíáðëç-
ñþôñéá ôçí ÅõáããÝëïõ ÁëåîÜíäñá, õðÜëëçëï ÐÅ/Â~ ôïõ
Â´ ÔìÞìáôïò Ìåôáâßâáóçò ÁêéíÞôùí ôçò ßäéáò Ä/íóçò.

óô) ÔóáêáëéÜäç ×ñßóôï, õðÜëëçëï ÐÅ/Â~ ôçò Ä/íóçò
30çò Åöáñìïãþí Ç/Õ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò Ðëçñï-
öïñéáêþí ÓõóôçìÜôùí.

æ) Ðáôïýñç ÅõÜããåëï, õðÜëëçëï ÐÅ/Â~, ôçò Ä/íóçò
12çò Öïñïëïãßáò ÅéóïäÞìáôïò.

ç) ÖùôåéíÞ ÖáíÜñá, õðÜëëçëï ÐÅ/Ä~, ôçò Ä/íóçò 12çò
Öïñïëïãßáò ÅéóïäÞìáôïò.

è) Ðáðáêþóôá ÄçìÞôñéï, õðÜëëçëï ÐÅ/Ã~, ôçò Ä/íóçò
18çò Ôåëùíåéáêþí Ïéêïíïìéêþí Êáèåóôþôùí.

é) ÊïñïìÜíôæïõ ÁêñéâÞ, õðÜëëçëï ÐÅ/Ä~, ôïõ ÔìÞìáôïò
Ã~ Åóüäùí ôçò Ä/íóçò 20çò Ðñïûðïëïãéóìïý.

éá) Äçìçôñïðïýëïõ Ðáíáãéþôá, õðÜëëçëï ÄÅ/Á~, ôïõ
ÔìÞìáôïò Ã´ Åóüäùí ôçò Ä/íóçò 20çò Ðñïûðïëïãéóìïý.

éâ) ×ñéóôïöïñßäïõ Ðáíáãéþôá, õðÜëëçëï ÄÅ/Â~ ôçò
Ä/íóçò 4çò Ðñïóùðéêïý.

×ñÝç óõíôïíéóôÞ èá Ý÷åé ç ÌçëéÜêïõ Óôáõñïýëá, áíá-
ðëçñùôÞ óõíôïíéóôÞ ï Ðáíáãüðïõëïò ÄçìÞôñéïò, ãñáì-
ìáôÝá ç Äçìçôñïðïýëïõ Ðáíáãéþôá êáé äáêôõëïãñÜöïõ
ç ×ñéóôïöïñßäïõ Ðáíáãéþôá.

2. ~Åñãï ôçò ÏìÜäáò èá åßíáé:
á) ÅíçìÝñùóç ôïõ ôüìïõ ôùí öïñïëïãéêþí äáðáíþí ìå

ìåôáâïëÝò ðïõ èåóðßóèçêáí Þ èá èåóðéóèïýí ìÝ÷ñé
30.9.2004.

â) Ðïóïôéêïðïßçóç ôïõ êüóôïõò-áðþëåéáò åóüäùí ãéá
ôï Äçìüóéï óå åôÞóéá âÜóç, ãéá üóï ôï äõíáôüí ðåñéóóü-
ôåñåò öïñïëïãéêÝò äáðÜíåò.

ã) Âåëôßùóç ôçò ïìáäïðïßçóÞò ôïõò êáé ôçò ãåíéêüôåñçò

åìöÜíéóçò ðñïêåéìÝíïõ íá äéåõêïëõíèåß ç ìåëÝôç ôïõò þóôå
íá åíôïðßæïíôáé åõêïëüôåñá åêåßíåò ïé öïñïáðáëëáãÝò ðïõ
èá Þôáí óêüðéìï íá êáôáñãçèïýí Þ íá ôñïðïðïéçèïýí.

3. Ç áíùôÝñù ïìÜäá óõíåäñéÜæåé åêôüò ôïõ êáíïíéêïý
ùñáñßïõ åñãáóßáò ôïõ Õðïõñãåßïõ áðü 1ç ÌáÀïõ 2004
êáé èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ïëïêëçñþóåé ôéò åñãáóßåò ôçò ìÝ÷ñé
ôéò 30 Ïêôùâñßïõ 2004.

4. Ç áìïéâÞ ôçò óõíôïíßóôñéáò, ôïõ áíáðëçñùôÞ óõíôï-
íéóôÞ, ôùí ìåëþí, ôçò ãñáììáôÝùò êáé ôçò äáêôõëïãñÜ-
öïõ èá êáèïñéóèåß ìå Üëëç áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïé-
êïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 23 Éïõíßïõ 2004
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁËÏÃÏÓÊÏÕÖÇÓ

Ö

Áñéè. 2/33805/0023 (3)
ÄéÜèåóç ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôçí ÁÔÅ.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í. 1914/1990

(ÖÅÊ 178Á/1990) «Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé ÁíÜðôõîç ôïõ Äç-
ìüóéïõ ÔïìÝá êáé ôçò êåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõè-
ìßóåéò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2187/1994 "Ñýèìé-
óç èåìÜôùí Äçìïóßïõ ×ñÝïõò" (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ Í.
2198/1994 (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994) «Áýîçóç áðïäï÷þí äç-
ìïóßùí õðáëëÞëùí, åí ãÝíåé óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åë-
ëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò Åë-
ëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðáñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß
ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ (áõëïß ôßôëïé)».

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 2459/1997 "ÊáôÜñ-
ãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ
17Á~/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 9 ôïõ
Í. 579/1998 (ÖÅÊ 31Á~/17.2.1998), êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ Í. 3130/2003 (ÖÅÊ 76/Á/2003).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 90 êáé 91 ôïõ Í. 2362/1995
(ÖÅÊ 247Á/27.11.1995) «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý,
åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

6. Ôç áñéèìü 2021180/2981/0023/97 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí åêäüóåùò êáé
åîõðçñåôÞóåùò ê.ë.ð. Êñáôéêþí Äáíåßùí».

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 30 ôïõ Í. 2843/2000 üðùò
ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 30 ôïõ Í. 2992/2002 êáèþò
êáé ôï Üñèñï 13 ôïõ Í. 2732/1999.

8. Ôï áðü 23.6.2004 Ýããñáöï ôçò Á.Ô.Å., áðü üðïõ ðñï-
êýðôïõí ïé öïñåßò ðïõ õðÞ÷èçóáí óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñ-
èñïõ 30 ôïõ Í. 2843/2000 - 2992/2002.

10. Ôéò áðïöÜóåéò ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò & Ïéêïíï-
ìéêþí ìå áñéèì. 2/5000/0023/Á/29.1.2003 êáé áñéèì.
2/1311/0023/13.1.2003, ìå ôéò ïðïßåò áðïöáóßóôçêå ç Ýê-
äïóç ïìïëüãùí óôáèåñïý åðéôïêßïõ ðåíôáåôïýò êáé äå-
êáåôïýò äéÜñêåéáò áíôßóôïé÷á.

11. Ôçí áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ 519/Â/
19.4.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò & Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞ-
ôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò & Ïéêïíïìéêþí".

12548 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)
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12. Ôï áñéèì. 721/22.6.2004, Ýããñáöï ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×.,
áðïöáóßæïõìå:

Ôç äéÜèåóç ìå re opening óôéò 24.6.2004, ïìïëüãùí ôïõ
Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôáèåñïý åðéôïêßïõ, óõíïëéêÞò
ïíïìáóôéêÞò áîßáò äéáêïóßùí åíåíÞíôá åíüò åêáôïì-
ìõñßùí äéáêïóßùí åßêïóé ôåóóÜñùí ÷éëéÜäùí Åõñþ (6

291.224.000,00), üðùò áíáëõôéêÜ ðåñéãñÜöïíôáé óôïí
ðáñáêÜôù ðßíáêá ïìïëüãùí.

Ôá ïìüëïãá áõôÜ, èá äéáôåèïýí óôçí Á.Ô.Å. óôéò
24.6.2004, Ýíáíôé õðï÷ñåþóåùí óõíïëéêïý ðïóïý
294.549.963,32 ôéò ïðïßåò áíÝëáâå ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï
ãéá:

á. íá êáôáâÜëåé óôçí ÁÔÅ, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ
Üñèñïõ 30 ôïõ Í. 2843/2000 êáé ôïõ Üñèñïõ 30 ôïõ Í.
2992/2002, ôï 50% ôùí ëçîéðñüèåóìùí ïöåéëþí ôùí óõ-
íåôáéñéóôéêþí ïñãáíþóåùí êáé åðé÷åéñÞóåùí ðïõ õößï-
ôáíôï ôçí 31.12.1999 êáé ïé ïðïßåò êáôÜ ôç äçìïóßåõóç
ôïõ Í. 2843/2000 (ÖÅÊ 219 Á) Ý÷ïõí ëõèåß Þ ðôù÷åýóåé Þ
ôåèåß óå êáèåóôþò åéäéêÞò åêêáèÜñéóçò, óõíïëéêïý
ýøïõò äéáêïóßùí åíåíÞíôá åíüò åêáôïììõñßùí ôåôñáêï-
óßùí åîÞíôá ôñéþí ÷éëéÜäùí Åõñþ (291.462.655,91)

â. íá êáëýøåé, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ
13 ôïõ Í. 2732/1999 ôéò óõìâáôéêÝò õðï÷ñåþóåéò ôïõ
ðñïò ôçí ÁÔÅ ãéá ôçí ðåñßïäï 1.12.1994 .31.12.1998,
ðïõ áöïñïýí ðñïìÞèåéåò ôçò ÁÔÅ áðü ôçí ðáñï÷Þ åñ-
ãáóéþí ôçò ðñïò ôï äçìüóéï, ó÷åôéêþí ìå ôçí ðñüùñç
óõíôáîéïäüôçóç ôùí áãñïôþí, óõíïëéêïý ýøïõò ôñéþí
åêáôïììõñßùí ïãäüíôá åðôÜ ÷éëéÜäùí Åõñþ ( Euro
3.087.307,41) .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÏÌÏËÏÃÙÍ ÄÉÁÈÅÓÇÓ 24.6.2004

Çì. ISIN ÄéÜñêåéá Ïíïì. áîßá Áîßá Ä/óìïý Äåä/ìÝíïé ôüêïé
¸êäïóçò Óå Åõñþ Óå Åõñþ Óå Åõñþ
Äáíåßïõ
5/2/2003 GR 0114015/408 5ÅÔÇ 147.000.000,00 147.073.500,00 943.740,00
17/1/2003 GR 1024021/552 10ÅÔÇ 144.224.000,00 145.896.998,40 636.027,84

Óýíïëï: 291.224.000,00 292.970.498,40 1.579.767,84

Óýìöùíá ìå ôïí ðáñáðÜíù ðßíáêá, ôï ôåëéêü ðïóü , ðïõ
ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí (áîßá äéáêáíï-
íéóìïý + äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé), áíÝñ÷åôáé óå äéáêüóéá
åíåíÞíôá ôÝóóåñá åêáôïììýñéá ðåíôáêüóéåò ðåíÞíôá ÷é-
ëéÜäåò äéáêüóéá åîÞíôá Ýîé Åõñþ êáé åßêïóé ôÝóóåñá ëå-
ðôÜ (294.550.266,24).

ÄåäïìÝíïõ üôé ç ïöåéëÞ ôïõ Äçìïóßïõ, óýìöùíá ìå ôá
ðáñáðÜíù, åßíáé ßóç ìå 294.549.963,32 Åõñþ êáé ôá ïìü-
ëïãá ðïõ äéáôßèåíôáé áíôéóôïé÷ïýí óå ôåëéêÞ áîßá
294.550.266,24 Åõñþ, ç ÁÔÅ õðï÷ñåïýôáé íá êáôáâÜëëåé
óôï Åëëçíéêü Äçìüóéï, óôéò 24.6.2003, ôï ðïóü ôùí åõñþ
302,92.

ÊÜëõøç ÄáðÜíçò
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåß-

ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá
ôá ïéêïíïìéêÜ Ýôç 2005 Ýùò 2013, ç ïðïßá èá êáëõöèåß
áðü ôéò êáô' Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò
ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò, ðïõ èá åããñÜöïíôáé óôïõò ðñïû-
ðïëïãéóìïýò ôùí áíôßóôïé÷ùí åôþí.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 23 Éïõíßïõ 2004

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Áñéè.Ä3/Á/11158 (4)
Ìåôáâßâáóç ôçò êïéíÞò õðïõñãéêÞò áðüöáóçò ìå áñéèìü

Ä3/Á/4216/14.3.2003 Üäåéáò åãêáôÜóôáóçò ôçò
«Á.Å.Â.Å. ÐÅÔÑÏËÁ ÅËËÁÓ» óôçí åôáéñåßá «ÅËËÇÍÉ-
ÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ» êáé ìå äéáêñéôé-
êü ôßôëï «ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ» Á.Å.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ -
ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ - ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ, ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ

ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÅÑÃÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôçí áðüöáóç ìå áñéèìü Ä3/Á/4216/14.3.2003 (ÖÅÊ

349/Â/26.3.2003) ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíï-
ìéêþí, ÁíÜðôõîçò êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé
Äçìïóßùí ̧ ñãùí «×ïñÞãçóç Üäåéáò åãêáôÜóôáóçò óôçí
Á.Å.Â.Å. ÐÅÔÑÏËÁ ÅËËÁÓ ãéá ôçí êáôáóêåõÞ óôïí ÷þñï
ôùí åãêáôáóôÜóåùí ôïõ äéõëéóôçñßïõ ôçò óôçí èÝóç
Åëåõóßíéá ôçò Åëåõóßíáò ôïõ Íïìïý ÁôôéêÞò, êáôÜ ðá-
ñÝêêëéóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í. 2965/2001, Ýñãùí åêóõã-
÷ñïíéóìïý ôïõ äéõëéóôçñßïõ».

2. Ôçí áßôçóç ìå áñéèìü 608/25.11.2003 ôçò Á.Å. «ÅË-
ËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ» ãéá ìåôáâßâáóç äéïéêçôéêþí áäåéþí
ôçò Á.Å.Â.Å. ÐÅÔÑÏËÁ ÅËËÁÓ, ìåôÜ ôçí Ýãêñéóç óõã÷þ-
íåõóçò ôùí Áíùíýìùí Åôáéñåéþí «ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅ-
ËÁÉÁ ÁÍÙÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ» êáé «ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÌÐÏÑÉÊÇ
ÊÁÉ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÅÔÑÏËÁ ÅËËÁÓ».

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2516/1997 (ÖÅÊ 159/Á/8.8.1997)
«ºäñõóç êáé ëåéôïõñãßá âéïìç÷áíéêþí êáé âéïôå÷íéêþí
åãêáôáóôÜóåùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» êáé åéäéêüôåñá ôïõ
Üñèñïõ 14 áõôïý «ÁëëáãÞ ôïõ öïñÝá ôçò Üäåéáò ëåé-
ôïõñãßáò Þ ôçò åðùíõìßáò ôïõ».

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 3190/2003 (ÖÅÊ 249/Á/30.10.2003)
«Ôñïðïðïßçóç ôïõ Í. 2323/1995 «Õðáßèñéï åìðüñéï êáé Üë-
ëåò äéáôÜîåéò» êáé åéäéêüôåñá ôïõ Üñèñïõ 17 áõôïý.

5. Ôï áñéèìü MAE 2443/06/B/86/23 êáôá÷ùñçèÝí êáôá-
óôáôéêü ôçò åôáéñåßáò «ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ» Á.Å.
üðùò éó÷ýåé ìåôÜ ôçí áðü 18.9.2003 ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç
ôùí ìåôü÷ùí ôçò.

6. Ôçí áðü 30.9.2003 «Áíáêïßíùóç êáôá÷þñçóçò óôï
Ìçôñþï Áíùíýìùí Åôáéñåéþí ôçò óõã÷þíåõóçò ôçò Áíþ-
íõìçò Åôáéñåßáò ìå ôçí åðùíõìßá «ÁÍÙÍÕÌÏÓ ÅÌÐÏÑÉ-
ÊÇ ÊÁÉ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÅÔÑÏËÁ ÅËËÁÓ» êáé
ôçò äéáãñáöÞò ôçò áðü ôï Ìçôñþï Áíùíýìùí Åôáéñåéþí»
(ÖÅÊ 10163/ÔÅÕ×ÏÓ ÁÍÙÍÕÌÙÍ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ ÊÁÉ ÅÔÁÉ-
ÑÅÉÙÍ ÐÅÑÉÙÑÉÓÌÅÍÇÓ ÅÕÈÕÍÇÓ/30.9.2003).

7. Ôçí ìå áñéèìü Ä15/Á/Ö19/ïéê.4889/ 24.3.2004 (ÖÅÊ
528/Â/26.3.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý ÁíÜðôõîçò «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò
Õöõðïõñãïýò ÁíÜðôõîçò Ãåþñãéï Óáëáãêïýäç êáé ÉùÜí-
íç Ðáðáèáíáóßïõ».

8. Ôçí áðü 16.1.2004 åéóÞãçóç ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜ-
ðôõîçò, áðïöáóßæïõìå:

ÌåôáâéâÜæïõìå ôçí Üäåéá åãêáôÜóôáóçò ôçò åôáéñåßáò
«Á.Å.Â.Å. ÐÅÔÑÏËÁ ÅËËÁÓ», ç ïðïßá åß÷å ÷ïñçãçèåß ìå
ôçí áñéè. Ä3/Á/4216/14.3.2003 (ÖÅÊ 349/Â/26.3.2003)
áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí,
ÁíÜðôõîçò êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ×ùñïôáîßáò êáé Äçìï-
óßùí ̧ ñãùí óôçí åôáéñåßá «ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÁ ÁÍÙ-
ÍÕÌÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ» êáé ìå äéáêñéôéêü ôßôëï «ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÅ-
ÔÑÅËÁÉÁ» Á.Å.

ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýåé ç ðñïáíáöåñüìåíç áðüöáóç-
Üäåéá åãêáôÜóôáóçò.
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 2/37948/0023A (1)
ÄéÜèåóç óôéò 16.7.2004, ôßôëùí óå Üõëç ìïñöÞ, ìå Üíïéã-

ìá (re-opening) ôùí ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóß-
ïõ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, äéÜñêåéáò äÝêá åôþí, ëÞîçò
20.4.2009.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ 
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í.1914/1990

"Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé
ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2187/1994 "Ñýèìé-
óç èåìÜôùí ó÷åôéêþí ìå ôç óýíáøç êáé äéá÷åßñéóç äáíåßùí
ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ áðü ôï åóùôåñéêü êáé ôï åîùôå-
ñéêü êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ Í. 2198/1994
"Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí ãÝíåé, óýíá-

øç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé äçìéïõñãßá
óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðáñáêïëïýèç-
óçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ (Üõëïé ôßô-
ëïé)" (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 2459/1997 "Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò"
(ÖÅÊ 17Á´/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 9
ôïõ Í. 2579/1998 (ÖÅÊ 31Á´/17.2.1998), êáèþò êáé ôéò äéá-
ôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ Í. 3130/2003 (ÖÅÊ 76/Á/2003).

5. Téò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ Í. 2628/1998 (ÖÅÊ
151 Á/1998) êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ 
Í. 2682/1999 (ÖÅÊ 16 Á/1999).

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ Í. 2362/1995
(ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995).

7. Ôçí õð� áñéèì. 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöá-
óç ôïõ Õðïõñãïý ôùí Ïéêïíïìéêþí "Ðåñß ôùí äáðáíþí
óýíáøçò, Ýêäïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ë.ð. ôùí äáíåßùí
ôïõ äçìïóßïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)".

8. Ôçí õð� áñéèì. 2/4627/0023/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé êåé-
ìÝíïõ ôùí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óôá-
èåñïý åðéôïêßïõ".

9. Ôçí õð� áñéèì. 2/361/0023Á/8.1.2004 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí "¸êäïóç óôéò
13.1.2004 ìÝóù äçìïðñáóßáò ïìïëüãùí óå Üõëç ìïñöÞ,
óôáèåñïý åðéôïêßïõ äåêáåôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò 20.5.2014".

10. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2842/27.9.2000 "ËÞøç óõìðëç-
ñùìáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí
(ÅÊ) 1103/1997, 974/1998 êáé 2866/1998 ôïõ Óõìâïõëßïõ,
üðùò éó÷ýïõí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åéóáãùãÞ ôïõ ÅÕÑÙ". (ÖÅÊ
207/Á/ 27.9.2000).

11. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ 519/ô.Â´/
17.3.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò
áñìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíï-
ìéêþí".

12. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2628/6.7.1998 "Óýóôáóç Íïìé-
êïý Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá Ïñãá-
íéóìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé Üë-
ëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 151 Á /6.7.1998).

13. Ôï áðü 9.7.2004 Ýããñáöï ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×., áðïöáóß-
æïõìå:

Ôçí äéÜèåóç óôéò 16.7.2004, ôßôëùí óå Üõëç ìïñöÞ, ìå
Üíïéãìá (re-opening) ôùí ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìï-
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óßïõ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, äéÜñêåéáò äÝêá åôþí, ëÞîçò
20.04.2009.

Á. ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ
1. Ïé ôßôëïé ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí ìå äçìüóéá åããñáöÞ

êáé ìå Üíïéãìá (re-opening) ôùí ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý
Äçìïóßïõ óå Åõñþ, åßíáé ôßôëïé óôáèåñïý åðéôïêßïõ, äéÜñ-
êåéáò äÝêá åôþí, ëÞîçò 20.5.2014, ðïõ åêäüèçêáí óôéò
13.1.2004. 

2. Ôá ïìüëïãá åßíáé áíþíõìïé ôßôëïé, öÝñïõí ôïêïìåñß-
äéá, Ýíá ãéá êÜèå ôïêïöüñï ðåñßïäï êáé åêäßäïíôáé óå Üõ-
ëç ìïñöÞ, åßíáé äå êáôá÷ùñçìÝíá óôï Óýóôçìá ¢ûëùí
Ôßôëùí (Ó.Á.Ô.), ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò.

3. Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé =C 1.000, åíþ
ç ôéìÞ äéÜèåóçò ïñßæåôáé óôï 100,78% ôçò ïíïìáóôéêÞò
áîßáò, äçëáäÞ ßóç ìå ôç ìÝóç óôáèìéêÞ ôéìÞ ðïõ äéáìïñ-
öþèçêå óôéò 13 Éïõëßïõ 2004, óôç äçìïðñáóßá ïìïëüãùí
ßäéáò çìåñïìçíßáò Ýêäïóçò êáé ëÞîçò.

4. Ôï ðïóü ôçò ðáñáðÜíù Ýêäïóçò èá êáèïñéóèåß ìå íå-
þôåñç áðüöáóÞ ìáò.

5. Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí åßíáé ôï ßäéï ìå áõôü ôçò
áñ÷éêÞò Ýêäïóçò ôçò 13.1.2004 äçëáäÞ 4,50%.

6. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá
ÝêäïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéÜ
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ
áîßá 1.000 Åõñþ, ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéèìü çìåñþí
êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366 çìåñþí
{actual/actual (ISMA) } êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõëåõìÝíïò. 

7. Óôéò 16.7.2004 ðïõ åßíáé ç çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò
(re-opening) ôçò Ýêäïóçò êáé äéáêáíïíéóìïý èá êáôáâëç-
èïýí ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí ðïõ áöïñïýí
ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 13.1.2004 Ýùò 16.7.2004 åê-
öñáóìÝíïé óå ÅÕÑÙ êáé óôñïããõëïðïéçìÝíïé óôá 2 äåêá-
äéêÜ øçößá.

Ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜ-
óôçìá èá õðïëïãéóèïýí, åðß ôçò åëÜ÷éóôçò ïíïìáóôéêÞò
áîßáò (=C 1.000), ìå ôçí áðüäïóç ç ïðïßá ðñïêýðôåé áðü
ôï âáóéêü åðéôüêéï 4,50% åðß ôï êëÜóìá çìåñþí 128/366
(ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 13.1.2004 Ýùò 20.5.2004)
êáé 57/365 (ãéá ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 21.5.2004 Ýùò
16.7.2004) êáé åßíáé ßóç ìå 2,276510% ¸ôóé ïé äåäïõëåõ-
ìÝíïé ôüêïé ãéá ïìüëïãá ïíïìáóôéêÞò áîßáò =C 1.000, ãéá
ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åßíáé =C 22,77.

8. Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò
áîßá.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèå-
ôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé ç çìÝñá êáôÜ ôçí
ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá, ïé åìðïñéêÝò
ôñÜðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí
ïðïßá ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá Ô.Á.R.G.E.T.

9. Ïé ëïéðïß üñïé ôùí ïìïëüãùí åßíáé ßäéïé ìå áõôïýò ðïõ
éó÷ýïõí ãéá ôá ëïéðÜ ïìüëïãá ôïõ Äçìïóßïõ óå Åõñþ,
óôáèåñïý åðéôïêßïõ.

10. Ãéá ôá ïìüëïãá áõôÜ ðïõ èá äéáôåèïýí ìå äçìüóéá
åããñáöÞ éó÷ýåé ï êùäéêüò áñéèìüò ISIN (ISIN Â) ôçò äéÜ-
èåóçò ôçò 13.4.2004. Ôï Â-ISIN äåí Ý÷åé ðáñÜãùãïõò ôßô-
ëïõò, äçëáäÞ äåí åðéôñÝðåôáé ç áðïêïðÞ ôùí ôïêïìåñé-
äßùí áðü ôï óþìá êáé áðïôåëåß ìßá áðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò
ãéá ôçí öïñïáðáëëáãÞ.

Â. ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÌÅ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÃÃÑÁÖÇ
Ôá ïìüëïãá èá äéáôåèïýí ìüíï óå öõóéêÜ ðñüóùðá -

êáôïßêïõò ôçò Å.Å., ìå äçìüóéá åããñáöÞ ìÝóù ôçò ÔñÜ-
ðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôùí Ôñáðåæþí, ôùí Ðéóôùôéêþí Éäñõ-
ìÜôùí, ôùí ÷ñçìáôéóôþí - ìåëþí ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ
Áîéþí Áèçíþí êáé ëïéðþí öïñÝùí ðïõ åßíáé åîïõóéïäïôç-
ìÝíïé áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò.

Ç äçìüóéá åããñáöÞ ãéá ôç äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí èá
áñ÷ßóåé ôçí ÄåõôÝñá 12 Éïõëßïõ 2004 êáé èá ïëïêëçñùèåß
ôçí ÔåôÜñôç 14 Éïõëßïõ 2004. 

Ïé åðåíäõôÝò êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò äçìüóéáò åããñá-
öÞò äçëþíïõí õðï÷ñåùôéêÜ:

ôï Á.Ö.Ì. ôïõò,
ôç ÷þñá ðñïÝëåõóçò ôïõ Á.Ö.Ì. ôïõò,
ôïí ×åéñéóôÞ ôïõò óôï Ó.Á.Ô.
ôçí Ìåñßäá êáé ôï Ëïãáñéáóìü ôïõò óôï Ó.Á.Ô.
ôçí ðïóüôçôá ïìïëüãùí, ãéá ôçí ïðïßá åðéèõìïýí íá

åããñáöïýí.
Ïé åããñáöÝò èá ãßíïíôáé óå ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000 Åõ-

ñþ, ìå êáôþôåñï üñéï åããñáöÞò ãéá êÜèå åðåíäõôÞ ôá
1.000 Åõñþ êáé ìå áíþôáôï ðïóü åããñáöÞò êáé äéÜèåóçò
áíÜ åðåíäõôÞ, ïìüëïãá ïíïìáóôéêÞò áîßáò 15.000 Åõñþ.

Ç êáôáíïìÞ êáé ïé åããñáöÝò, èá ãßíïíôáé áðü ôï Ó.Á.Ô.
ôïõ Ê.Á.Á., óå ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000 Åõñþ.

Ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò, ïé öïñåßò ðïõ èá Ý÷ïõí äéá-
èÝóåé ïìüëïãá ìå äçìüóéá åããñáöÞ, åíçìåñþíïõí ôï óý-
óôçìá ôùí Üõëùí ôßôëùí ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, êá-
ôÜ ôç óõíÞèç äéáäéêáóßá.

Ïé ðñïóöåñüìåíïé ìå ôçí ðáñáðÜíù äéáäéêáóßá ôßôëïé
èá åßíáé áöïñïëüãçôïé, õðü ôçí ðñïûðüèåóç üôé èá äéá-
êñáôïýíôáé ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôïõò. 

Ôï äéêáßùìá ôçò öïñïáðáëëáãÞò ðñïêýðôåé áðïêëåé-
óôéêÜ áðü ôéò åããñáöÝò ôïõ Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèå-
ôçñßïõ Áîéþí.

Ïé åðåíäõôÝò êÜôï÷ïé ôùí ïìïëüãùí ôïõ ISIN B ìðï-
ñïýí ãéá ôçí ðþëçóç ôùí ôßôëùí ôïõò, íá áðåõèýíïíôáé
óôéò ÔñÜðåæåò êáé ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öïñåßò ïé
ïðïßïé èá áãïñÜæïõí ôïõò ôßôëïõò.

Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò ôùí ôßôëùí áðü ôá öõóéêÜ ðñü-
óùðá, ÷ùñßò íá Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìåñéäß-
ïõ, èá ãßíåôáé ìüíïí áëëáãÞ ôïõ ÉSIN áðü Â óå Á êáé èá
éó÷ýåé öïñïëïãéêÜ ü,ôé éó÷ýåé ãéá ôá êáíïíéêÜ ôïêïìåñß-
äéá.

Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêï-
ìåñéäßïõ, ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ ôùí åéóðñá÷èÝíôùí
ôïêïìåñéäßùí èá ãßíåôáé óùñåõôéêÜ. ÄçëáäÞ, ï öüñïò ãéá
ôï óýíïëï ôùí åéóðñá÷èÝíôùí ôïêïìåñéäßùí êáôáâÜëëå-
ôáé Üìåóá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, ç ïðïßá åí óõíå-
÷åßá èá ðéóôþíåé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï. 

Ãéá ôç äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí óôï åðåíäõôéêü êïéíü áðü
ôéò ÔñÜðåæåò êáé ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öïñåßò, èá
äïèåß ðñïìÞèåéá 0,15%. Åðßóçò èá äïèåß ðñïìÞèåéá óôï
Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí Á.Å. 0,04%

ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåß-

ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá
ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2005 êáé ãéá ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ
Ýôç, ç ïðïßá èá åããñÜöåôáé óôéò êáô´ Ýôïò ðñïâëÝøåéò äá-
ðáíþí åîõðçñÝôçóçò ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.
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Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò. 

ÁèÞíá, 13 Éïõëßïõ 2004
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Ö

Áñéè. Ïéê.39088/4020 (2)
Áðïäï÷Þ ðáñáßôçóçò åêðñïóþðïõ ôïõ Åëëçíéêïý Äçìï-

óßïõ - Äéåõèýíïíôïò Óõìâïýëïõ óôï Äéïéêçôéêü Óõì-
âïýëéï ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò «Çëåêôñïêßíçôá Ëåù-
öïñåßá Ðåñéï÷Þò Áèçíþí - Ðåéñáéþò (Ç.Ë. Ð.Á. Ð.) êáé
ïñéóìüò íÝïõ åêðñïóþðïõ ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ». 

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ 
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ -
ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÊÁÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ 

¸÷ïíôáò õðüøç: 
1. Ôéò äéáôÜîåéò: 
á) Ôïõ Í. 2414/1996 «Åêóõã÷ñïíéóìüò ôùí Äçìïóßùí

Åðé÷åéñÞóåùí êáé Ïñãáíéóìþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´
135), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå . 

â) Ôïõ Üñèñïõ 4 ôïõ Í. 2669/1998 «ÏñãÜíùóç êáé ëåé-
ôïõñãßá ôùí Áóôéêþí Óõãêïéíùíéþí Áèçíþí êáé Ðåñé÷þ-
ñùí» (Á´ 283 ). 

ã) Ôïõ Üñèñïõ 6 ôïõ Í. 2839/2000 «Ñõèìßóåéò èåìÜôùí
ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé
ÁðïêÝíôñùóçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (Á´ 196). 

ä) Ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ Í. 1558/1985 «ÊõâÝñíçóç êáé
ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» (Á´ 137) üðùò ôï Üñèñï áõôü óõ-
ìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/1992 (A´ 154) êáé
áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôçí ðáñ. 2á ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ 
Í. 2469/1997 (Á´ 38). 

2. Ôçí õð� áñéèì. 38436/4318/27.12.1996 áðüöáóç ôùí
Õðïõñãþí ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Ìå-
ôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí «Ôñïðïðïßçóç êáé óõìðëÞñù-
óç ôïõ êáôáóôáôéêïý ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò � Çëåêôñï-
êßíçôá Ëåùöïñåßá Ðåñéï÷Þò Áèçíþí - Ðåéñáéþò� (Â´
1167)», üðùò éó÷ýåé. 

3. Ôçí õð� áñéèì. 44073/4428/29.7.2002 áðüöáóç ôùí
Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Ìåôáöïñþí
êáé Åðéêïéíùíéþí «Ïñéóìüò åêðñïóþðùí ôïõ ÊñÜôïõò
óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Á.Å Çëåêôñïêßíçôá Ëåùöï-
ñåßá Ðåñéï÷Þò Áèçíþí - Ðåéñáéþò (Ç.Ë.Ð.Á.Ð.)» (Â´ 971),
üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôéò õð� áñéèì. 16505/1744/
15.4.2004 (Â´ 577 ) êáé 28706/2968/17.5.2004 (Â´ 733),
üìïéåò áðïöÜóåéò. 

4. Ôçí õð� áñéèì. 18674/4176/26.3.2004 áðüöáóç ôïõ
Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ìåôáöïñþí êáé Åðé-
êïéíùíéþí «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí ôïõ Õðïõñãïý Ìåôá-
öïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí óôïí Õöõðïõñãü Ìåôáöïñþí
êáé Åðéêïéíùíéþí» (Â´ 535). 

5. Ôçí áðü 29.6.2004 õðïâëçèåßóá áßôçóç ðáñáßôçóçò
ôïõ ÉùÜííç Ðåôñüðïõëïõ, åêðñïóþðïõ ôïõ Åëëçíéêïý
Äçìïóßïõ - Äéåõèýíïíôïò Óõìâïýëïõ ôçò Áíþíõìçò Åôáé-
ñåßáò «Çëåêôñïêßíçôá Ëåùöïñåßá Ðåñéï÷Þò Áèçíþí -
Ðåéñáéþò (Ç.Ë.Ð.Á.Ð.)», ðïõ åß÷å åðéëåãåß ìå ôç äéáäéêá-
óßá ôïõ Í. 2414/1996, üðùò éó÷ýåé. 

6. Ôçí áíÜãêç ïñéóìïý, åêðñïóþðïõ ôïõ Åëëçíéêïý Äç-
ìïóßïõ - ìÝëïõò óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Á.Å.
Ç.Ë.Ð.Á.Ð., ãéá ôçí åýñõèìç ëåéôïõñãßá ôïõ. 

7. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõ-
ôÞò äåí ðñïêáëåßôáé åðß ðëÝïí äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ ðñï-
ûðïëïãéóìïý ôçò Á.Å. Ç.Ë.Ð.Á.Ð., áðïöáóßæïõìå:

1. Áðïäå÷üìáóôå ôçí áðü 29.6.2004 õðïâëçèåßóá áßôç-
óç ðáñáßôçóçò ôïõ ÉùÜííç Ðåôñüðïõëïõ, åêðñïóþðïõ
ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ - Äéåõèýíïíôïò Óõìâïýëïõ óôï
Ä.Ó. ôçò Á.Å. «Çëåêôñïêßíçôá Ëåùöïñåßá Ðåñéï÷Þò Áèç-
íþí - Ðåéñáéþò (Ç.Ë.Ð.Á.Ð.)». 

2. Ïñßæïõìå, ùò åêðñüóùðï ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ -
ìÝëïò óôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Á.Å. «Çëåêôñïêßíçôá
Ëåùöïñåßá Ðåñéï÷Þò Áèçíþí - Ðåéñáéþò (Ç.Ë.Ð.Á.Ð.)»,
ìÝ÷ñé ôçí åðéëïãÞ Ä/íôïò Óõìâïýëïõ óýìöùíá ìå ôéò äéá-
ôÜîåéò ôïõ Í. 2414/1996, üðùò éó÷ýåé, ôïí ÐáôñÞ Ãåþñ-
ãéï. 

ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýåé ç õð� áñéèì. 44073/4428/29.7.2002
áðüöáóç, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 15 Éïõëßïõ 2004
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÊÁÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁËÏÃÏÓÊÏÕÖÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ ÍÅÑÁÍÔÆÇÓ

Ö
Áñéè. 1016/114/33 (3)
×ïñÞãçóç óå ÷ñÞìá ôçò áîßáò ôïõ ðñü÷åéñïõ öáãçôïý

ðïõ äéêáéïýôáé ôï ðñïóùðéêü ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíï-
ìßáò, ôïõ Ðõñïóâåóôéêïý êáé ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò
êáé ôçò ÅèíéêÞò Õðçñåóßáò Ðëçñïöïñéþí ðïõ èá åêôå-
ëÝóïõí õðçñåóßá ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí Ïëõìðéáêþí
Áãþíùí êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 20 Éïõëßïõ Ýùò
30 Óåðôåìâñßïõ 2004.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ -

ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÔÁÎÇÓ - ÅÌÐÏÑÉÊÇÓ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ åäáö. á´ ôçò ðáñ. 12 ôïõ Üñèñïõ 8

ôïõ Í. 3207/2003 (ÖÅÊ Á-302) «Ñýèìéóç ÈåìÜôùí Ïëõ-
ìðéáêÞò Ðñïåôïéìáóßáò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»', üðùò ôñï-
ðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 6 ôïõ Í. 3243/2004 (ÖÅÊ Á-103)
«Ñýèìéóç èåìÜôùí ðñïóùðéêïý Õðïõñãåßïõ Äçìüóéáò
ÔÜîçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 26 ðáñ. 1 ôïõ Í. 2362/1995
«Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ
ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ Á-247).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ Í. 1558/1985 «Êõ-
âÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» (ÖÅÊ Á-137) üðùò
ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/1992 (ÖÅÊ Á-
154) êáé ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1
ôïõ Í. 2469/1997 (ÖÅÊ Á-38).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò õð� áñéèì. 1016/114/125-éâ´ áðü
27.5.2004 (ÖÅÊ Â-797) êïéíÞò áðüöáóçò Õðïõñãþí Ïé-
êïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé Åìðïñé-
êÞò Íáõôéëßáò «ÐñïûðïèÝóåéò ÷ïñÞãçóçò, åßäïò êáé äé-
êáéïý÷ïé äéáôñïöÞò ðñïóùðéêïý Üñèñïõ 8 ðáñ. 12 Í.
3207/2003 (Á-302)»

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ85 áðü
17.3.2004 êïéíÞò Áðüöáóçò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñ-
ìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí» (ÖÅÊ Â´-519).
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ëÜäïò .......................................................................... 11
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
(1)

ÐïëéôïãñÜöçóç Áëëïãåíþí Áëëïäáðþí ÍÉÊÏËÏÂ
ÍÉÊÏËÁÚ ôïõ ÂÁÓÉËÅÂ ê.ë.ð.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ
ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ

1. Ìå ôçí õð� áñéèì. Ö. 8095/20867/10.11.2004 áðüöáóç

ôïõ Õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Áðï-
êÝíôñùóçò, ãßíåôáé äåêôÞ ç áðü 26.7.1999 áßôçóç ðïëéôï-
ãñÜöçóçò ôïõ áëëïãåíïýò áëëïäáðïý ÍÉÊÏËÏÂ ÍÉÊÏËÁÚ
ôïõ ÂÁÓÉËÅÂ, ãéá ôçí áðüêôçóç ôçò ÅëëçíéêÞ éèáãÝíåéáò.

2. Ìå ôçí õð� áñéèì. Ö. 29634/8811/1.9.2004 áðüöáóç ôïõ
Õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñù-
óçò, ãßíåôáé äåêôÞ ç áðü 9.2.1993 áßôçóç ðïëéôïãñÜöçóçò ôçò
áëëïãåíïýò áëëïäáðÞò Ã Ê Æ É Ì Ð ÊÁÔÁÆÉÍÁ ôïõ ÆÉÃÊÌÏÕÍÔ
ÊÁÆÉÌÉÅÆ, ãéá ôçí áðüêôçóç ôçò åëëçíéêÞò éèáãÝíåéáò.

3. Ìå ôçí õð� áñéèì. Ö. 37503/6360/26.8.2004 áðüöáóç ôïõ
Õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò, ãßíåôáé äåêôÞ ç áðü 27.1.1994 áßôçóç ðïëéôïãñÜ-
öçóçò ôçò áëëïãåíïýò áëëïäáðÞò ÆÁÍ - ÆÁÊ ÔÆÏÕËÇ ôïõ
ËÅÏÍÁÑÍÔ, ãéá ôçí áðüêôçóç ôçò ÅëëçíéêÞò éèáãÝíåéáò. 

4. Ìå ôçí õð� áñéèì. Ö. 38080/18358/21.10.2004 áðüöáóç
ôïõ Õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Áðï-
êÝíôñùóçò, ãßíåôáé äåêôÞ ç áðü 8.3.1999 áßôçóç ðïëéôïãñÜ-
öçóçò ôçò áëëïãåíïýò áëëïäáðÞò ÂÏÑÏÆÅÂÁ ÍÁÔÁËÉÁÓ
ôïõ ÁÍÁÔÏËÇ, ãéá ôçí áðüêôçóç ôçò ÅëëçíéêÞò éèáãÝíåéáò. 

5. Ìå ôçí õð� áñéèì. Ö. 40140/18393/15.9.2004 áðüöáóç
ôïõ Õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Áðï-
êÝíôñùóçò, ãßíåôáé äåêôÞ ç áðü 28.7.1994 áßôçóç ðïëéôï-
ãñÜöçóçò ôïõ áëëïãåíïýò áëëïäáðïý ÉÌÐÑÁ×ÇÌ ÍÔÁÁÓ
ôïõ ÌÉ×ÁÇË, ãéá ôçí áðüêôçóç ôçò ÅëëçíéêÞò éèáãÝíåéáò. 

6. Ìå ôçí õð� áñéèì. Ö. 50013/9200/2.9.2004 áðüöáóç ôïõ
Õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò, ãßíåôáé äåêôÞ ç áðü 12.3.1996 áßôçóç ðïëéôïãñÜ-
öçóçò ôçò áëëïãåíïýò áëëïäáðÞò ÉÏÍÔÓÅÂÁ ÔÁÍÉÁ ôïõ
ÃÊÅÏÑÃÊÉ, ãéá ôçí áðüêôçóç ôçò ÅëëçíéêÞò éèáãÝíåéáò.

7. Ìå ôçí õð� áñéèì. Ö. 50017/14970/27.10.2004 áðüöáóç
ôïõ Õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Áðï-
êÝíôñùóçò, ãßíåôáé äåêôÞ ç áðü 18.3.1996 áßôçóç ðïëéôïãñÜ-
öçóçò ôçò áëëïãåíïýò áëëïäáðÞò ×ÅÉÌÙÍÁ ÌÉÃÊËÅÍÁ
óõæ. ÊÙÍ/ÍÏÕ, ãéá ôçí áðüêôçóç ôçò ÅëëçíéêÞò éèáãÝíåéáò.

8. Ìå ôçí õð� áñéèì. Ö. 50254/6041/13.9.2004 áðüöáóç
ôïõ Õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Áðï-
êÝíôñùóçò, ãßíåôáé äåêôÞ ç áðü 23.4.1996 áßôçóç ðïëéôï-
ãñÜöçóçò ôçò áëëïãåíïýò áëëïäáðÞò ËÉÁÑÅËËÇ ÊÏÑÉÍÁ -
ÔÆÉÍÅËÁ óõæ. ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÕ, ãéá ôçí áðüêôçóç ôçò Åëëçíé-
êÞò éèáãÝíåéáò. 

9. Ìå ôçí õð� áñéèì. Ö. 50695/9664/22.9.2004 áðüöáóç
ôïõ Õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Áðï-
êÝíôñùóçò, ãßíåôáé äåêôÞ ç áðü 22.2.1996 áßôçóç ðïëéôï-
ãñÜöçóçò ôïõ áëëïãåíïýò áëëïäáðïý ËÏ×ÉÍ ÌÉ×ÁÇË ôïõ
ÌÉÔÑÏÖÁÍ, ãéá ôçí áðüêôçóç ôçò ÅëëçíéêÞò éèáãÝíåéáò. 

10. Ìå ôçí õð� áñéèì. Ö. 50798/6096/2.9.2004 áðüöáóç
ôïõ Õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Áðï-
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ãñáììÜôùí Óðïõäþí ÔñéôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò (Ðñïðôõ-
÷éáêÜ, Ìåôáðôõ÷éáêÜ, Åîåéäßêåõóç)», óå 64 åõñþ ãéá ôïí
ãñáììáôÝá.

Ç åðéôñïðÞ ëåéôïýñãçóå ôï äéÜóôçìá áðü 10.10.2003 Ýùò
15.2.2004 êáé ïé óõíåäñéÜóåéò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ðÝñáí
ôïõ êáíïíéêïý ùñáñßïõ åñãáóßáò.

Åîáéñïýíôáé êáé äåí Ý÷ïõí áðïæçìßùóç ïé:
È. Óöçêüðïõëïò, Åéäéêüò ÃñáììáôÝáò Å.Å. êáé ÊÐÓ.
Ä. ÊëÜäçò, Åéäéêüò ÃñáììáôÝáò ÐáíåðéóôçìéáêÞò Åêðáß-

äåõóçò.
Ê. Äåëßäçò, Åéäéêüò ÃñáììáôÝáò Ôå÷íïëïãéêÞò Åêðáßäåõóçò.
Áóëáíßäçò Âáóßëåéïò, ÓôÝëå÷ïò ôçò ÅÕÄ ÅÐÅÁÅÊ.
Ç áðïæçìßùóç èá êáëõöèåß áðü ôçí Ôå÷íéêÞ ÂïÞèåéá ôïõ

ÅÐÅÁÅÊ ÉÉ êáé ìå ôçí ðñïûðüèåóç óõììåôï÷Þò óå ôÝóóåñéò
(4), ôïõëÜ÷éóôïí, óõíåäñéÜóåéò ôï ìÞíá. Óå ðåñßðôùóç óõì-
ìåôï÷Þò óå ëéãüôåñåò óõíåäñéÜóåéò ç áðïæçìßùóç ðåñéêü-
ðôåôáé áíÜëïãá.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò Êõ-
âåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 26 Íïåìâñßïõ 2004
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ ÌÁÑÉÅÔÔÁ ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ

Ö

Áñéè. 1080673/1022/Á 0006 (6)
Óýóôáóç, óõãêñüôçóç êáé ïñéóìüò ìåëþí ÏìÜäáò åñãá-

óßáò óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ãéá ôç
óõããñáöÞ åã÷åéñéäßïõ ìå ôßôëï «Ç åîõðçñÝôçóç ôïõ ðï-
ëßôç áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á) Ôïõ Ð.Ä. 81/2002 (ÖÅÊ 57 Á´).
â) Ôùí Üñèñùí 89 êáé 128 ôïõ Ð.Ä. 284/1988 (ÖÅÊ 128 Á´),

üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé.
ã) Ôïõ Üñèñïõ 19 ôïõ Í. 1599/1986 (ÖÅÊ 75 Á´), üðùò ôñï-

ðïðïéÞèçêå êáé êùäéêïðïéÞèçêå ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.
2690/1999 (ÖÅÊ 45 Á´).

ä) Ôïõ Üñèñïõ 34 ôïõ Í. 1914/1990 (ÖÅÊ 178á), óå óõí-
äõáóìü ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Í. 2346/1995
(ÖÅÊ 220 Á).

å) Ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ Í. 3205/2003 (ÖÅÊ 297 Á).
2. Ôï ãåãïíüò üôé, áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõôÞò,

ðñïêáëåßôáé äáðÜíç ãéá ôçí áìïéâÞ ôïõ óõíôïíéóôÞ êáé ôùí
ìåëþí ôçò ÏìÜäáò åñãáóßáò áõôÞò, ç ïðïßá èá êáëõöèåß
áðü ôïí ðñïûðïëïãéóìü åîüäùí ôçò Ó÷ïëÞò Åðéìüñöùóçò
ÕðáëëÞëùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí
(ÊÁÅ 9492) êáé èá êáèïñéóèåß ìå Üëëç áðüöáóç ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

3. Ôçí õð� áñéèì. 38243/ÄÉÏÅ922/28.9.2004 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ðåñß êáôÜñãçóçò
Åðéôñïðþí êáé ÏìÜäùí Åñãáóßáò ðïõ äåí ðñïâëÝðïíôáé
áðü äéÜôáîç íüìïõ Þ ðñïåäñéêïý äéáôÜãìáôïò êáé ðåñß áíÜ-
êëçóçò ìåôáâßâáóçò áñìïäéïôÞôùí êáé åîïõóßáò õðïãñá-
öÞò «Ìå åíôïëÞ Õðïõñãïý» êáé «Ìå åíôïëÞ Õöõðïõñãïý»,
ãéá ôç óýóôáóç êáé óõãêñüôçóç Åðéôñïðþí êáé ÏìÜäùí Åñ-
ãáóßáò, ïðïéáóäÞðïôå ìïñöÞò êáé áíåîáñôÞôùò áíôéêåéìÝ-
íïõ åñãáóßáò ôïõò, áðïöáóßæïõìå:

1. Óõíéóôïýìå óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí
ÏìÜäá Åñãáóßáò ãéá ôç óõããñáöÞ åã÷åéñéäßïõ ìå ôßôëï «Ç
åîõðçñÝôçóç ôïõ ðïëßôç áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé
Ïéêïíïìéêþí».

2. Óõãêñïôïýìå ôçí ðáñáðÜíù ÏìÜäá åñãáóßáò êáé ïñß-
æïõìå ôá ìÝëç áõôÞò, ùò åîÞò:

á) Ðáíáãéþôá ×áôæçðáíôåëÞ, ÐÅ/Á´ ×çìéêþí, Åðéóôçìïíé-
êÞ Óýìâïõëï, ðïõ õðçñåôåß óôç Ó÷ïëÞ Åðéìüñöùóçò Õðáë-
ëÞëùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí
(Ó.Å.Õ.Õ.Ï), ùò Óõíôïíßóôñéá.

â) ×ñÞóôï Êõñéáæüðïõëï, ÐÅ/Á´ Åöïñéáêþí, ðïõ õðçñåôåß
óôç Ä.Ï.Õ. ÖÁÂÅ ÁÈÇÍÙÍ, ùò ìÝëïò.

ã) ÉùÜííç Áããåëüðïõëï, ÐÅ/Á´ Ôåëùíåéáêþí, ðïõ õðçñå-
ôåß ùò ÐñïúóôÜìåíïò ôïõ Ä´ ÔìÞìáôïò ôçò Ä/íóçò ÏñãÜíù-
óçò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ùò ìÝëïò.

ä) Ìé÷áÞë ÍôáóêáãéÜííç, ÐÅ/Á´ Åöïñéáêþí, ðïõ õðçñåôåß
óôç Ä/íóç ÏñãÜíùóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïé-
êïíïìéêþí, ùò ìÝëïò.

å) Ðáíáãéþôá Ìáôóïýêá, ÐÅ/Á´ ÄéïéêçôéêÞò ÏñãÜíùóçò,
ðïõ õðçñåôåß óôç Ä/íóç Ó÷Ýóåùí ÊñÜôïõò-Ðïëßôç ôïõ
ÕÐ.ÅÓ.Ä.Ä.Á., ùò ìÝëïò.

óô) Áäñéáíü Ôñßãêá, ÔÅ/Á´ ÐëçñïöïñéêÞò, ðïõ õðçñåôåß
óôç Ä/íóç Åöáñìïãþí Ç/Õ ôçò ÃÃÐÓ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêï-
íïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ùò ìÝëïò.

æ) ×ñýóá Æá÷áñéÜäïõ, ÅéäéêÞ ÅðéóôÞìïíá, ðïõ õðçñåôåß
óôï ÓõíÞãïñï ôïõ Ðïëßôç, ùò ìÝëïò.

ç) ÅõÜããåëï Óïýæï, õðÜëëçëï ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò Éäéùôé-
êïý Äéêáßïõ Áïñßóôïõ ×ñüíïõ, ðïõ õðçñåôåß óôç Ä/íóç Åõ-
ñùðáúêÞò ̧ íùóçò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíï-
ìéêþí, ùò ìÝëïò ìå áíáðëçñùôÞ ôïí Íéêüëáï ÔóÜ÷áëï,
õðÜëëçëï ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò Éäéùôéêïý Äéêáßïõ Áïñßóôïõ
×ñüíïõ, ðïõ õðçñåôåß óôçí ßäéá Ä/íóç.

3. ×ñÝç ÃñáììáôÝá ôçò ÏìÜäáò áõôÞò, èá åêôåëåß ôï ìÝ-
ëïò ôçò ðïõ èá ïñßóåé ç Óõíôïíßóôñéá.

4. ̧ ñãï ôçò ÏìÜäáò áõôÞò åßíáé ç óõããñáöÞ åã÷åéñéäßïõ
ìå ôßôëï «Ç åîõðçñÝôçóç ôïõ ðïëßôç áðü ôï Õðïõñãåßï Ïé-
êïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí», ðïõ èá åêäïèåß áðü ôç ÓÅ.Õ.Õ.Ï.

5. Ç ÏìÜäá Åñãáóßáò èá óõíåäñéÜæåé åêôüò ôïõ êáíïíéêïý
ùñáñßïõ ëåéôïõñãßáò ôùí Äçìïóßùí Õðçñåóéþí, óôï êáôÜ-
óôçìá ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí (óôá
Ãñáöåßá ôçò Ó.Å.Õ.Õ.Ï., óôç ïäü ×áíäñÞ 1 êáé Èåóóáëïíß-
êçò óôï Ìïó÷Üôï), êáé èá ïëïêëçñþóåé ôï Ýñãï ôçò ìÝóá óå
Ýíá ìÞíá áðü ôçí Ýêäïóç ôçò áðüöáóçò áõôÞò, ïðüôå êáé èá
ðáñáäþóåé ôï ðáñáðÜíù åã÷åéñßäéï óôç ÓÅ.Õ.Õ.Ï.

6. Ç áìïéâÞ ôçò Óõíôïíßóôñéáò êáé ôùí ìåëþí ôçò ÏìÜäáò
èá êáèïñéóèåß ìå Üëëç áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò
êáé Ïéêïíïìéêþí.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò Êõ-
âåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 25 Íïåìâñßïõ 2004
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁËÏÃÏÓÊÏÕÖÇÓ

Ö

Áñéè. 2/66476/0023 (7)
ÄéÜèåóç ïìïëüãùí óôïí Ï.Á.Å.Å.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í. 1914/1990

(ÖÅÊ 178 Á/1990) «Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé ÁíÜðôõîç ôïõ Äç-
ìüóéïõ ÔïìÝá êáé ôçò êåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìß-
óåéò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2187/1994 «Ñýèìéóç
èåìÜôùí Äçìïóßïõ ×ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ Í. 2198/1994
(ÖÅÊ 43Á/22.3.1994) «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞ-
ëùí, åí ãÝíåé óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 23275

ALEXANDROS
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êáé äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðá-
ñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ
(Üõëïé ôßôëïé)».

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ Í. 3232/2004 «èÝìáôá
êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 48
Á/12.2.2004).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 22 êáé 35 ôïõ Í. 2084/1992
(ÖÅÊ 165 A /7.10.1992).

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 2459/1997 «ÊáôÜñ-
ãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ
17 Á´/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 9 ôïõ Í.
2579/1998 (ÖÅÊ 31 Á´/17.2.1998), êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ Í. 3130/2003 (ÖÅÊ 76/Á/2003).

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 90 êáé 91 ôïõ Í. 2362/1995
(ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995) «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã-
÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

8. Ôçí õð� áñéèì. 2021180/2981/0023/97 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí åêäüóåùò êáé
åîõðçñåôÞóåùò ê.ë.ð. Êñáôéêþí Äáíåßùí».

9. Ôçí áðü 15.10.2004 óýìâáóç ìåôáîý ôïõ Åëëçíéêïý Äç-
ìïóßïõ êáé ôïõ Ï.Á.Å.Å. ìå ôçí ïðïßá êáèïñßóôçêáí ïé üñïé
êáé ï ôñüðïò åîüöëçóçò ïöåéëþí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ
ðñïò ôï Ï.Á.Å.Å.

10. Ôçí áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí õð� áñéèì. 2/361/0023/8.1.2004, ìå ôçí ïðïßá áðïöáóß-
óôçêå ç Ýêäïóç ïìïëüãùí óôáèåñïý åðéôïêßïõ äåêáåôïýò
äéÜñêåéáò ëÞîçò 20.5.2014 .

11. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ 519/Â/
19.4.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïé-
êïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí
Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí», áðïöáóßæïõìå:

1. Ôçí äéÜèåóç ìå re opening óôéò 30.11.2004, ïìïëüãùí
ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôáèåñïý åðéôïêßïõ, äåêáåôïýò
äéÜñêåéáò, ISIN GR 0124024 580 Ýêäïóçò 13.1.2004 ëÞîçò
20/5/2014, óõíïëéêÞò ïíïìáóôéêÞò áîßáò äéáêïóßùí äåêáÝîé
åêáôïììõñßùí ðåíôáêïóßùí åßêïóé ÷éëéÜäùí Åõñþ
(216.520.000,00 åõñþ), üðùò áíáëõôéêÜ ðåñéãñÜöïíôáé
óôïí ðáñáêÜôù ðßíáêá ïìïëüãùí.

Ôá ïìüëïãá áõôÜ èá äéáôåèïýí óôéò 30.11.2004, ìå ôéìÞ
äéÜèåóçò Ç.Ä.Á.Ô. óôéò 25.11.2004, ãéá ôçí êÜëõøç ïöåéëþí
ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ ðñïò ôïí Ï.Á.Å,Å. (Ô.Å.Â.Å. -
Ô.Á.Å.), óõíïëéêïý ðïóïý äéáêïóßùí ôñéÜíôá ðÝíôå åêáôïì-
ìõñßùí åêáôüí åíåíÞíôá ðÝíôå ÷éëéÜäùí ïêôáêïóßùí åíåíÞ-
íôá Åõñþ, (235.195.890,00 åõñþ) óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ Í. 3232 /2004.

2. Ôá ðáñáðÜíù ïìüëïãá èá êáôáíåìçèïýí óôï Ô.Å.Â.Å.
êáé óôï Ô.Á.Å., üðùò öáßíåôáé óôïí ðáñáêÜôù ðßíáêá:

23276 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

Óýìöùíá ìå ôïí ðáñáðÜíù ðßíáêá, ôï óõíïëéêü ôåëéêü ðïóü, ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí (áîßá äéáêá-
íïíéóìïý + äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé), áíÝñ÷åôáé óå äéáêüóéá ôñéÜíôá ðÝíôå åêáôïììýñéá åêáôüí åíåíÞíôá åðôÜ ÷éëéÜäåò äÝêá
ðÝíôå Åõñþ êáé åßêïóé ëåðôÜ (åõñþ 235.197.015,20).

ÄåäïìÝíïõ üôé ç ïöåéëÞ ôïõ Äçìïóßïõ, óýìöùíá ìå ôá ðáñáðÜíù, åßíáé ßóç ìå äéáêüóéá ôñéÜíôá ðÝíôå åêáôïììýñéá åêá-
ôüí åíåíÞíôá ðÝíôå ÷éëéÜäåò ïêôáêüóéá åíåíÞíôá Åõñþ (åõñþ 235.195.890,00) êáé ôá ïìüëïãá ðïõ äéáôßèåíôáé áíôéóôïé÷ïýí
óå ôåëéêÞ áîßá äéáêüóéá ôñéÜíôá ðÝíôå åêáôïììýñéá åêáôüí åíåíÞíôá åðôÜ ÷éëéÜäåò äÝêá ðÝíôå Åõñþ êáé åßêïóé ëåðôÜ (åõñþ
235.197.015,20) ï Ï.Á.Å.Å. õðï÷ñåïýôáé íá êáôáâÜëëåé óôï Åëëçíéêü Äçìüóéï, óôéò 30.11.2004, ôï ðïóü ôùí åõñþ 1.125,20
ôï ïðïßï êáôáíÝìåôáé óå åõñþ 445,26 ãéá ôï Ô.Å.Â.Å. êáé óå åõñþ 679,94 ãéá ôï Ô.Á.Å.

2. Ïé ðáñáðÜíù ôßôëïé èá äéáêñáôçèïýí óôï ÷áñôïöõëÜêéï êÜèå Ôáìåßïõ óýìöùíá ìå ôçí ðáñáðÜíù êáôáíïìÞ êáé ðáñÝ-
÷åôáé ç äõíáôüôçôá óôá Ôáìåßá áõôÜ íá ñåõóôïðïéïýí ìÝ÷ñé ðïóïóôïý 10% ôùí ôßôëùí áõôþí åôçóßùò.

3. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýïõí ïé üñïé Ýêäïóçò ôçò áðüöáóçò õð� áñéèì. 2/361/0023/8.1.2004 ôùí äåêáåôþí ïìïëüãùí ëÞîåùò
20.5.2014.

ÊÜëõøç ÄáðÜíçò
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôá ïéêïíï-

ìéêÜ Ýôç 2005 Ýùò 2014, ç ïðïßá êáëýðôåôáé áðü ôéò êáô� Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò,
ðïõ åããñÜöïíôáé óôïõò ðñïûðïëïãéóìïýò ôùí áíôßóôïé÷ùí åôþí.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 29 Íïåìâñßïõ 2004
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

F

Áñéè. 2/64020/0022 (8)
Êáèïñéóìüò ìçíéáßáò áðïæçìßùóçò ôùí óõììåôå÷üíôùí óôï Óõìâïýëéï Ôïðùíõìéþí ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí,

Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò.

ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ - ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á. Ôïõ Üñèñïõ 29A ôïõ Í. 1558/1985 «ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» (ÖÅÊ 137/Á/26.7.195), üðùò óõìðëçñþèçêå

ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/1992 (ÖÅÊ 154/Á/10.9.1992) êáé áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï Üñèñï 1 ôïõ Í. 2469/1997 (ÖÅÊ
38/Á/14.3.1997).

â. Ôïõ Í. 2362/1995 «Ðåñß äçìüóéïõ ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ
247/Á/27.11.1995).
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1960
31 Äåêåìâñßïõ 2004

¸ãêñéóç óýóôáóçò ôïõ êïéíùöåëïýò éäñýìáôïò ìå ôçí
åðùíõìßá «ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁ ÂÁÓ. ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ,
ÐÑÙÈÉÅÑÅÙÓ» êáé êýñùóç ôïõ ïñãáíéóìïý áõôïý. 1

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ

ÄéÜèåóç ïìïëüãùí óôï Ôáìåßï Íïìéêþí. .................... 2
Åßóðñáîç åóüäùí Í.Ð.Ä.Ä. áðü ôéò Äçìüóéåò Ïéêïíï-

ìéêÝò Õðçñåóßåò (Ä.Ï.Õ.) ........................................ 3
´Åíôáîç óôçí åðéêïõñéêÞ áóöÜëéóç ôïõ ÊÐÕ õðáëëÞ-

ëùí ôçò ÐëïçãéêÞò Õðçñåóßáò ............................... 4
÷ïñÞãçóç Üäåéáò Üóêçóçò åðáããÝëìáôïò Êïéíùíéêïý

Ëåéôïõñãïý óôçí Ôóáêáíßêá ÁããåëéêÞ ôïõ ÐÝôñïõ . 5
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ÄÉÁÔÁÃÌÁÔÁ
(1)

¸ãêñéóç óýóôáóçò ôïõ êïéíùöåëïýò éäñýìáôïò ìå ôçí
åðùíõìßá «ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁ ÂÁÓ. ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ, ÐÑÙ-
ÈÉÅÑÅÙÓ» êáé êýñùóç ôïõ ïñãáíéóìïý áõôïý.

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç: 
1. á) Ôçí áðü 30.5.1892 éäéüãñáöç äéáèÞêç ôïõ Âáóéëåß-

ïõ Áèáíáóßïõ, ðïõ äçìïóéåýèçêå ìå ôï áðü 24.3.1894
ðñáêôéêü ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Áèçíþí, ìå ôçí ïðïßá óýóôç-
óå êïéíùöåëÝò ßäñõìá ìå ôçí åðùíõìßá «ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁ
ÂÁÓ. ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ, ÐÑÙÈÉÅÑÅÙÓ» êáé ìå Ýäñá ôéò ÁéãÝò
Áéãåßñáò êáé â) ôçí õð� áñéèì. 7957/2001 áðüöáóç ôïõ
Åöåôåßïõ Áèçíþí, ðåñß åðùöåëÝóôåñçò äéÜèåóçò ôçò ðå-
ñéïõóßáò ôïõ éäñýìáôïò. 

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí: á) 95 êáé 98 ôïõ Á.Í.
2039/1939, â) 101 êáé 119 ôïõ Åéóáãùãéêïý Íüìïõ ôïõ
Áóôéêïý Êþäéêá êáé ã) 108 êáé 110 ôïõ Áóôéêïý Êþäéêá.

3. Ôçí áðü 26.4.2004 ãíùìïäüôçóç ôïõ Óõìâïõëßïõ
Åèíéêþí ÊëçñïäïôçìÜôùí.

4. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ85/17.3.2004 êïéíÞ áðü-
öáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò

êáé Ïéêïíïìéêþí (ÖÅÊ 519Â), ðåñß êáèïñéóìïý áñìïäéï-
ôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí.

4. Ôçí õð� áñéèì. 27304/17.3.2004 êïéíÞ áðüöáóç ôïõ
Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò
Áëëçëåããýçò (ÖÅÊ 517Â), ðåñß áíÜèåóçò áñìïäéïôÞôùí
óôïõò Õöõðïõñãïýò Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò
ÁèáíÜóéï Ãéáííüðïõëï êáé Ãåþñãéï Êùíóôáíôüðïõëï.

Ìå ðñüôáóç ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Èñç-
óêåõìÜôùí êáé ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíï-
ìéêþí êáé Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò áðïöáóß-
æïõìå:

¢ñèñï ìüíï

1. Åãêñßíïõìå ôç óýóôáóç ôïõ êïéíùöåëïýò éäñýìáôïò
ìå ôçí åðùíõìßá «ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁ ÂÁÓ. ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ,
ÐÑÙÈÉÅÑÅÙÓ», ç ïðïßá Ýãéíå áðü ôïí Âáóßëåéï Áèáíáóß-
ïõ ìå ôçí áðü 30.5.1892 éäéüãñáöç äéáèÞêç ôïõ, ðïõ äç-
ìïóéåýèçêå ìå ôï áðü 24.3.1894 ðñáêôéêü ôïõ Ðñùôïäé-
êåßïõ Áèçíþí, üðùò áõôÞ ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí õð�
áñéèì. 7957/2001 áðüöáóç ôïõ Åöåôåßïõ Áèçíþí. 

Ôï ßäñõìá ôïýôï áðïôåëåß íïìéêü ðñüóùðï éäéùôéêïý äé-
êáßïõ, õðÜãåôáé óôçí åðïðôåßá êáé ôïí Ýëåã÷ï ôùí Õðïõñ-
ãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé
ÈñçóêåõìÜôùí êáé Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò
êáé äéÝðåôáé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áíùôÝñù óõóôáôéêÞò
ôïõ ðñÜîçò, ôïõ ðáñáêÜôù ïñãáíéóìïý, ôïõ Á.Í.
2039/1939 êáé ôùí äéáôáãìÜôùí ðïõ åêäüèçêáí Þ èá åê-
äïèïýí óå åêôÝëåóç ôïõ Íüìïõ ôïýôïõ.

2. Êõñþíïõìå ôïí ïñãáíéóìü äéïßêçóçò êáé äéá÷åßñéóçò
ôïõ éäñýìáôïò ôïýôïõ, ðïõ áðïôåëåßôáé áðü äåêáðÝíôå
(15) Üñèñá êáé êáôá÷ùñßæåôáé ðáñáêÜôù:

ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÓ

Äéïßêçóçò êáé äéá÷åßñéóçò ôïõ êïéíùöåëïýò éäñýìáôïò
ìå ôçí åðùíõìßá «ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁ ÂÁÓ. ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ,
ÐÑÙÈÉÅÑÅÙÓ»

¢ñèñï 1
ÌïñöÞ-Åðùíõìßá-¸äñá-Óöñáãßäá

Ôï êïéíùöåëÝò ßäñõìá ìå ôçí åðùíõìßá «ÊËÇÑÏÄÏÔÇ-
ÌÁ ÂÁÓ. ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ, ÐÑÙÈÉÅÑÅÙÓ», ðïõ óõóôÞèçêå
áðü ôïí Âáóßëåéï Áèáíáóßïõ ìå ôçí áðü 30.5.1892 éäéü-
ãñáöç äéáèÞêç ôïõ, ðïõ äçìïóéåýèçêå ìå ôï áðü
24.3.1894 ðñáêôéêü ôïõ Ðñùôïäéêåßïõ Áèçíþí, áðïôåëåß
íïìéêü ðñüóùðï éäéùôéêïý äéêáßïõ êáé äéÝðåôáé áðü ôéò

25751

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

ÄÉÁÔÁÃÌÁÔÁ
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Õãåßáò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò áíáèÝôïõìå ôç äç-
ìïóßåõóç êáé åêôÝëåóç ôïõ ðáñüíôïò ÄéáôÜãìáôïò.

ÁèÞíá, 21 Äåêåìâñßïõ 2004

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÊÙÍ/ÍÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÐÏÕËÏÓ
ÏÉ ÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ  

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ ÌÁÑÉÅÔÔÁ ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ

ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ  
ÕÃÅÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁËËÇËÅÃÃÕÇÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ 

Ö

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 2/72394/0023 (2)

ÄéÜèåóç ïìïëüãùí óôï Ôáìåßï Íïìéêþí.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í. 1914/1990

(ÖÅÊ 178 Á/1990) «Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé ÁíÜðôõîç ôïõ
Äçìüóéïõ ÔïìÝá êáé ôçò êåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò
ñõèìßóåéò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2187/1994 «Ñýèìé-
óç èåìÜôùí Äçìïóßïõ ×ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ Í.
2198/1994 (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994) «Áýîçóç áðïäï÷þí äç-
ìïóßùí õðáëëÞëùí, åí ãÝíåé óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åë-
ëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò Åë-
ëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðáñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß
ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ (Üõëïé ôßôëïé)».

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. Ä. 317/1969 (ÖÅÊ 211), üðùò ôñï-
ðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 14 ôïõ Í. 1512/1985.

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í. 3297/2004 (ÖÅÊ
259Á´/23.12.2004).

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 2459/1997 «Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(ÖÅÊ 17Á´/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ Í. 2579/1998 (ÖÅÊ 31Á´/17.2.1998), êáèþò êáé ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ Í. 3130/2003 (ÖÅÊ 76/Á/
2003).

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 90 êáé 91 ôïõ Í. 2362/1995
(ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995) «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý,
åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò». 

8. Ôçí õð� áñéèì. 2021180/2981/0023/1997 áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí åêäüóå-
ùò êáé åîõðçñåôÞóåùò ê.ë.ð. Êñáôéêþí Äáíåßùí».

9. Ôçí áðü 27.12.2004 óýìâáóç ìåôáîý ôïõ Åëëçíéêïý
Äçìïóßïõ êáé ôïõ Ôáìåßïõ Íïìéêþí ìå ôçí ïðïßá êáèïñß-
óôçêáí ïé üñïé êáé ï ôñüðïò åîüöëçóçò ïöåéëþí ôïõ Åë-
ëçíéêïý Äçìïóßïõ ðñïò ôï Ôáìåßï Íïìéêþí.

10. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ
519/Â/19.04.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñ-
ìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí».

11. Ôçí õð� áñéèì. 2024387/2870/0022/5.4.1990 (ÖÅÊ
254 Â´/9.4.1990) áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, ç
ïðïßá êõñþèçêå ìå ôçí ðáñÜãñáöï 9 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ

Í. 1884/1990 (ÖÅÊ 81Á´/1990), êáèþò êáé ôçí õð� áñéèì.
1016784/1299-25/0016/7.2.1997 (ÖÅÊ 120 Â´/26.2.1997)
üìïéá, áðïöáóßæïõìå:

1. Ôçí Ýêäïóç ôßôëùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ ãéá ôçí
êÜëõøç ïöåéëþí ôïõ óôï Ôáìåßï Íïìéêþí óõíïëéêïý
ýøïõò 6 383.740.000,00, ïé ïðïßåò ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí
åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ ìüíïõ ôïõ Í.Ä.
317/1969 (ÖÅÊ 211), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
14 ôïõ Í. 1512/1985 êáé åêäßäïíôáé óýìöùíá ìå ôéò äéá-
ôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 16 ôïõ Í. 3297/2004 (ÖÅÊ 259/Á´/
23.12.2004).

2. Ïé ðáñáðÜíù ôßôëïé åßíáé ïìüëïãá ÷ùñßò ôïêïìåñßäéá
(zero coupon), ïíïìáóôéêÞò áîßáò ôñéáêïóßùí ïãäüíôá
ôñéþí åêáôïììõñßùí åðôáêïóßùí óáñÜíôá ÷éëéÜäùí Åõ-
ñþ (6 383.740.000,00), èá äéáôåèïýí óôï Ôáìåßï Íïìéêþí
óôéò 27.12.2004 êáé Ý÷ïõí ôïõò ðáñáêÜôù üñïõò.

� Ôá ïìüëïãá zero coupon åßíáé áíþíõìá ÷ñåüãñáöá
ôá ïðïßá åêäßäïíôáé óå Üûëç ìïñöÞ, ìå êùäéêü áñéèìü
(ISIN) GR 0326038 214, óôáèåñïý åðéôïêßïõ 3,85%, ìé-
êñüôåñçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò 1 Åõñþ Ýêáóôï (ÏÁ).

� ¸÷ïõí äéÜñêåéá äþäåêá åôþí, ìå çìåñïìçíßá Ýêäï-
óçò ôçí 27.12.2004 êáé ëÞîçò ôçí 27.12.2016.

� Ôá ïìüëïãá zero coupon èá äéáôåèïýí óå ôéìÞ õðü ôï
Üñôéï, ç ïðïßá óýìöùíá ìå ôï åðéôüêéï Ýêäïóçò êáèïñß-
æåôáé óå 68,085686% åðß ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò, óôï åîÞò
ôéìÞ äéÜèåóçò (ÔÄ). ̧ ôóé ç ôéìÞ äéÜèåóçò ôùí ðáñáðÜíù
ïìïëüãùí zero coupon åßíáé 6 261.272.011,46.

� ÁðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá ÝêäïóÞò ôïõò
ðñïò ôï ðáñáðÜíù óôáèåñü åðéôüêéï ãéá üëç ôç äéÜñêåéÜ
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé åóùôåñéêþò ìå âÜóç Ýôïò
360 çìåñþí êáé ðñáãìáôéêü áñéèìü çìåñþí (ACT/360).

� Ôá ïìüëïãá zero coupon åßíáé ðëçñùôÝá ôçí çìÝñá
ôçò ëÞîçò ôïõò.

� Ç åîüöëçóÞ ôïõò ãßíåôáé êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá ðëç-
ñùìÞò ôïõò óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò áîßá.

� ÅÜí ç çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôùí ïìïëüãùí zero
coupon óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá ç åîüöëçóç èá
ãßíåé ôçí áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç ÷ùñßò íá ðëçñùèåß
ðñüóèåôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé ç çìÝñá
êáôÜ ôçí ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá, ïé
åìðïñéêÝò ôñÜðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êá-
ôÜ ôçí ïðïßá ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá Ô.Á.R.G.E.T..

� Ç áîßùóç ôùí êïìéóôþí ãéá ôï êåöÜëáéï êáé ôïõò ôü-
êïõò õðüêåéôáé óå ðåíôáåôÞ ðáñáãñáöÞ.

� Ïé öüñïé ôùí ôüêùí ôùí ïìïëüãùí zero coupon, ðá-
ñáêñáôïýíôáé óýìöùíá ìå ôçí êåßìåíç íïìïèåóßá ðåñß
ôùí öüñùí ôùí ôüêùí ôùí ôßôëùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóß-
ïõ, üðùò áõôÞ ðåñéãñÜöåôáé óôá Ý÷ïíôáò õðüøç ôçò ðá-
ñïýóáò áðüöáóçò ìå áñéèìü 6. 

� Ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï äéáôçñåß ôï äéêáßùìá ìå áðü-
öáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí, íá ðñïáãïñÜóåé ìÝ-
ñïò Þ ôï óýíïëï ôùí ðáñáðÜíù ïìïëüãùí ïðïéáäÞðïôå
÷ñïíéêÞ óôéãìÞ, åßôå óôçí áíïéêôÞ áãïñÜ Þ ìå ïðïéïäÞðï-
ôå Üëëï ôñüðï. Óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç èá ëáìâÜíå-
ôáé õðüøç ç ÔñÝ÷ïõóá áîßá ôïõ ïìïëüãïõ (ÔÁ), ç ïðïßá
õðïëïãßæåôáé ìå âÜóç ôïí áêüëïõèï ôýðï:

ÔÁ= ÔÄ+{(ÁÇ/ÓÁÇ)*(ÏÁ-ÔÄ)}, üðïõ ÔÄ=ÔéìÞ äéÜèå-
óçò, ÁÇ=áñéèìüò çìåñþí ðïõ Ý÷ïõí ðáñÝëèåé áðü ôçí
çìåñïìçíßá Ýêäïóçò ôùí ïìïëüãùí ìÝ÷ñé ôçí çìåñïìç-
íßá õðïëïãéóìïý, ÓÁÇ=óõíïëéêüò áñéèìüò çìåñþí áðü
ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò ìÝ÷ñé ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò ôùí
ïìïëüãùí, ÏÁ=ïíïìáóôéêÞ áîßá. 

3. Áðü ôï ðáñáðÜíù óõíïëéêü ðïóü Ýêäïóçò ðïõ äéáôß-
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èåôáé óôï Ôáìåßï Íïìéêþí ðïóïóôü ßóï ìå ôï 10% áõôïý,
Þôïé 6 38.374.000,00 èá áðïäïèåß, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜ-
îåéò ôçò õð� áñéèì. 1016784/1299-25/0016/7.2.1997(ÖÅÊ
120Â/26.2.1997) áðüöáóçò, óôïí Åéäéêü ëïãáñéáóìü ðïõ
ôçñåßôáé óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ìå ôçí ïíïìáóßá «Äé-
êáéþìáôá Âåâáßùóçò êáé Åßóðñáîçò Åóüäùí õðÝñ Ôñß-
ôùí». 

Ç ðáñáðÜíù ðáñáêñÜôçóç èá ðñáãìáôïðïéçèåß áðü
ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, êáôÜ ôçí çìÝñá äéÜèåóçò ôùí
ïìïëüãùí.

ÊÜëõøç ÄáðÜíçò

Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåß-
ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá
ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç, ç ïðïßá êáëýðôåôáé áðü ôéò
êáô´ Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõðçñÝôçóçò ôïõ Äçìï-
óßïõ ×ñÝïõò, ðïõ åããñÜöïíôáé óôïõò ðñïûðïëïãéóìïýò
ôùí áíôßóôïé÷ùí åôþí.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 27 Äåêåìâñßïõ 2004
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Ö

Áñéè. 1080561/6392/0016 (3)
Åßóðñáîç åóüäùí Í.Ð.Ä.Ä. áðü ôéò Äçìüóéåò Ïéêïíïìé-

êÝò Õðçñåóßåò (Ä.Ï.Õ.). 

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ 
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ 

¸÷ïíôáò õðüøç: 
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáãñ. 4 ôïõ Üñèñïõ 106 Í.

2362/1995 (ÖÅÊ 247 Á´) «Ðåñß ëïãéóôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí äá-
ðáíþí ôïõ ÊñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò». 

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.Ä. 356/1974 «Ðåñß Êþäéêá åß-
óðñáîçò Äçìïóßùí åóüäùí (ÊÅÄÅ)». 

3. Ôçí õð� áñéèì. 2024387/2870/0022/5.4.1990 áðüöá-
óç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ç ïðïßá êõñþèçêå ìå ôçí
ðáñ. 9 ôïõ Üñèñïõ 24 ôïõ Í. 1884/1990 (ÖÅÊ 81Á/1990). 

4. Ôçí õð� áñéèì. 14650/Ä10Å 85 (ÖÅÊ 519/ô.Â´/
17.3.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ìå ôçí ïðïßá åê÷ùñåßôáé
áñìïäéüôçôá óôïí Õöõðïõñãü Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí 

5. Ôï õð� áñéèì. 45/14.9.2004 Ýããñáöï ôçò ÄçìïôéêÞò
Åðé÷åßñçóçò ¾äñåõóçò- Áðï÷Ýôåõóçò - Êáèáñéüôçôáò
ÄÞìïõ ÁÎÉÏÕ (Ä.Å.Õ.ÁÊ) êáé ôï Ýããñáöï õð� áñéèì. 179/
18.11.2004 ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò ¾äñåõóçò Áðï-
÷Ýôåõóçò ÄÞìïõ ÍÝáò Êßïõ. 

6. Ôï ãåãïíüò üôé ç áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåß äáðÜ-
íç óôïí Êñáôéêü Ðñïûðïëïãéóìü, áðïöáóßæïõìå:

1. ÁíáèÝôïõìå óôéò Äçìüóéåò ÏéêïíïìéêÝò Õðçñåóßåò
ôçí åßóðñáîç ôùí åóüäùí ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò
¾äñåõóçò - Áðï÷Ýôåõóçò êáèáñéüôçôáò ÄÞìïõ Áîéïý
(Ä.Å.Õ.ÁÊ) êáé ôçò ÄçìïôéêÞò Åðé÷åßñçóçò ¾äñåõóçò
Áðï÷Ýôåõóçò ÄÞìïõ ÍÝáò Êßïõ (ÄÅ.Õ.Á.Í.Ê.) 

2. Áðü ôï ðïóü ðïõ åéóðñÜôôåôáé õðÝñ ôïõ áíùôÝñù ðá-
ñáêñáôåßôáé ðïóïóôü 10% ùò äáðÜíç âåâáßùóçò êáé åß-
óðñáîçò. 

Êáô� åîáßñåóç êñáôÞóåéò õðÝñ áóöáëéóôéêþí ïñãáíé-
óìþí áðü ôçí åîüöëçóç ìéóèþí êáé êÜèå Üëëçò áðïæç-

ìßùóçò üðùò êáé áðïäéäüìåíåò ôïêï÷ñåïëõôéêÝò äüóåéò
ãéá áðüóâåóç äáíåßùí ìéóèùôþí, äåí ëáìâÜíïíôáé õðü-
øç óôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò. 

3. Ôá ðïóÜ ðïõ ðáñáêñáôïýíôáé êáôáôßèåíôáé óå åéäéêü
ëïãáñéáóìü ðïõ ôçñåßôáé óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ìå
ôçí ïíïìáóßá «Äéêáéþìáôá âåâáßùóçò êáé åßóðñáîçò åóü-
äùí õðÝñ ôñßôùí». 

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò. 

ÁèÞíá, 14 Äåêåìâñßïõ 2004
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÁÄÁÌ ÑÅÃÊÏÕÆÁÓ

Ö

Áñéè. Ì 8415.4/02/04 (4)
´Åíôáîç óôçí åðéêïõñéêÞ áóöÜëéóç ôïõ ÊÐÕ õðáëëÞëùí

ôçò ÐëïçãéêÞò Õðçñåóßáò.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÅÌÐÏÑÉÊÇÓ ÍÁÕÔÉËÉÁÓ

´Å÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ áñè. 19 ðáñ. 1 êáé 2 ôïõ Á.Í.

1150/1938 «Ðåñß ÐëïçãéêÞò Õðçñåóßáò» (122 Á´) .
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Â. Ä/ôïò ôçò 16/19.1.1939 «Ðåñß ôùí

åê ôïõ Êåöáëáßïõ ÐëïçãéêÞò Õðçñåóßáò ðáñå÷ïìÝíùí
óõíôÜîåùí»´ (26 Á´).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñáã. 5 ôïõ Üñè. 6 ôïõ Í.
1953/1939 «Ðåñß ôñïðïðïéÞóåùò êáé óõìðëçñþóåùò ôïõ
Á.Í. 1150/1938 (373 Á´ ).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ áñè. 2 ôïõ Í.Ä. 200/1941 «Ðåñß ôñï-
ðïðïéÞóåùò êáé óõìðëçñþóåùò ôçò �Ðåñß ÐëïçãéêÞò
Õðçñåóßáò êåéìÝíçò íïìïèåóßáò�» (205 Á´). 

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí: áñè. 6 (ðáñ. 1), áñè. 7 (ðáñ. 4), áñè.
14 (ðáñ. 4), áñè. 19 (ðáñ. 1) êáé áñè. 37 ôïõ Í. 3142/1955
«Ðåñß ÐëïçãéêÞò Õðçñåóßáò» (43 Á´). 

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñè. 44 êáé 45 ôïõ Â. Ä/ôïò ôçò 29
Ìáñôßïõ 1958 «Ðåñß åêôåëÝóåùò ôïõ Í. 3142/1955 ðåñß
ÐëïçãéêÞò Õðçñåóßáò» (44 Á´).

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ áñè. 1 ôïõ Ð.Ä/ôïò 299/1973 «Ðåñß
óõóôÜóåùò ôáêôéêþí èÝóåùí, ïäçãþí áõôïêéíÞôùí êáé
ìç÷áíïôå÷íéôþí �» (239 Á´).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí áñè. 27 (ðáñ. 4 ) êáé 32 ôïõ Í.
1085/1980 «Ðåñß åëá÷ßóôçò åéò ôï ÍÁÔ áóöáëéóôéêÞò ðñï-
óôáóßáò êáé Üëëùí ôéíþí äéáôÜîåùí»´ (255 Á´). 

9. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ áñè. 1 (ðáñ. 1) êáé 3 (ðáñ. 8) ôïõ Í.
1476/1984 (136 Á´).

10. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 1583/1985 «ÓõíôáîéïäïôéêÜ èÝ-
ìáôá ôïõ ðñïóùðéêïý ìå ó÷Ýóç åñãáóßáò éäéùôéêïý äé-
êáßïõ ôïõ Äçìïóßïõ, ôùí ÏÔÁ êáé ôùí Üëëùí Í.Ð.Ä.Ä ðïõ
äéïñßæåôáé óå ìüíéìåò èÝóåéò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò
ôïõ Í. 1476/1984�» (222 Á´).

11. Ôçí õð� áñéèì. 44001/1516/9.4.1985 ÕÅÍ/ÄÏË 4
õðïõñãéêÞ áðüöáóç «Äéïñéóìüò óå ìüíéìåò èÝóåéò ðñï-
óùðéêïý ÐëïçãéêÞò Õðçñåóßáò».

12. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ áñè. 38 ôïõ Í. 2190/1994 Óýóôáóç
áíåîÜñôçôçò áñ÷Þò ãéá ôçí åðéëïãÞ ðñïóùðéêïý êáé ñýè-
ìéóç èåìÜôùí äéïßêçóçò (28 Á´).

13. Ôçí õð� áñéèì. 3541.5/06/97/19.12.1997 áðüöáóç
Õðïõñãïý ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò ðåñß áðïäï÷Þò ôçò õð�
áñéèì. 674/1997 Ãíùìïäüôçóçò ôïõ Í.Ó.Ê. (Ã´ ÔìÞìáôïò)
ó÷åôéêÜ ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í.
2084/1992.
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 7448 (1)
Óõãêñüôçóç ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí ðñï-

ãñáììÜôùí «Äéáìüñöùóç áõëþí Ó÷ïëéêþí Êôéñßùí»
êáé «ÊáôáóêåõÞ ðïäçëáôïäñüìùí óå ÏÔÁ ôçò ÷þñáò».

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌ. ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1.Ôï Ðñüãñáììá Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí 2005 êáé åéäé-

êüôåñá ôçí ÓÁÅ 055 óôçí ïðïßá Ý÷ïõí åíôá÷èåß ìåôáîý
ôùí Üëëùí êáé ôá êáôùôÝñù Ýñãá ìå ôßôëï:

á) ÅðéóêåõÞ êáé óõíôÞñçóç ó÷ïëéêþí êôéñßùí - Äéáìüñ-
öùóç áýëåéùí ÷þñùí.

â) ÊáôáóêåõÞ ðïäçëáôïäñüìùí óå ÏÔÁ ôçò ÷þñáò.
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 18 ôïõ Üñèñïõ 18 ôïõ Í.2503/

30.5.1997 (ÖÅÊ 107 Á~) ìå ôéò ïðïßåò äýíáôáé íá óõóôáèåß
ìåôáîý Üëëùí êáé åðéôñïðÞ êáé íá ïñßæåôáé ï ôñüðïò, ç
äéáäéêáóßá ó÷åäéáóìïý, óõíôïíéóìïý, äéïßêçóçò, äéá÷åß-
ñéóçò, ðáñáêïëïýèçóçò, åëÝã÷ïõ êáé áîéïëüãçóçò ôùí
åêôåëïýìåíùí êÜèå öïñÜ ðñïãñáììÜôùí êáé Ýñãùí.

3. Ôçí áíÜãêç óõãêñüôçóçò åðéôñïðÞò ãéá ôçí ðáñáêï-
ëïýèçóç ôçò ðïñåßáò õëïðïßçóÞò ôïõò.

4. Ôçí õð� áñéèì. ÄÉÄÊ/Ö1/2/6139/24.3.2004 (ÖÅÊ 527
Â´) áðüöáóç ðåñß áíÜèåóçò áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõ-
ðïõñãïýò Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò, áðïöáóßæïõìå:

1. Óõãêñïôïýìå ÅðéôñïðÞ ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí
ðñïãñáììÜôùí «Äéáìüñöùóç áõëþí ó÷ïëéêþí êôéñßùí»
êáé «ÊáôáóêåõÞ ðïäçëáôïäñüìùí óå ÏÔÁ ôçò ×þñáò»,
áðïôåëïýìåíç áðü ôïõò:

Ðñüåäñï:
Ï Ãåíéêüò Ä/íôÞò Áíáðôõîéáêþí ÐñïãñáììÜôùí.
ÌÝëç:
� Ðáðáêõñéáêïý ¢ííá, ÐñïúóôáìÝíç ôïõ ÔìÞìáôïò Ãå-

íéêþí ÕðïèÝóåùí ôçò Ä/íóçò Ôå÷íéêþí Õðçñåóéþí ìå
âáèìü Á´ ôïõ êëÜäïõ ÐÅ.

� ÐåñäéêÜêç Ãåþñãéï, ðïëéôéêü ìç÷áíéêü ôçò Ä/íóçò Ôå-
÷íéêþí Õðçñåóéþí ìå âáèìü Á´ôïõ êëÜäïõ ÐÅ.

� ×éëåôæÜêç Ìýñùíá, Åéäéêü Óýìâïõëï ôïõ Õöõðïõñ-
ãïý ÅÓ.Ä.Ä.Á.

� ÊïõôóéáíÜ Öþôéï, õðÜëëçëï ôïõ ÔìÞìáôïò Áíáðôõ-
îéáêþí ÐñïãñáììÜôùí ôïõ êëÜäïõ ÐÅ.
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1. Êáèïñßæïõìå ôï ðïóü ôùí 1.500 6 êáèáñÜ ìçíéáßùò,
ùò Ýîïäá ðáñÜóôáóçò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Ä.Ó.

2. Êáèïñßæïõìå ôï ðïóü ôùí 1.0006 êáèáñÜ ìçíéáßùò,
ùò Ýîïäá ðáñÜóôáóçò, ôïõ ÁíôéðñïÝäñïõ ôïõ Ä.Ó.

3. Êáèïñßæïõìå ôï ðïóü ôùí 100 6 êáèáñÜ ùò áìïéâÞ
áíÜ óõíåäñßáóç, ôïõ ÐñïÝäñïõ, ôïõ ÁíôéðñïÝäñïõ, ôïõ
Ä/íôïò ÓõìÂïõëïõ êáé ôùí ìåëþí ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõì-
Âïõëßïõ ôçò åôáéñåßáò.

Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò áðüöáóçò áõôÞò ðñïêáëåßôáé äá-
ðÜíç óå ÂÜñïò ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôçò Á.Å. ÏÐÅ, ç
ïðïßá áíÝñ÷åôáé åôçóßùò óôï ðïóü ôùí 61.100 åõñþ ðå-
ñßðïõ.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 16 Öåâñïõáñßïõ 2005
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ

Ã. ÁËÏÃÏÓÊÏÕÖÇÓ

Ö

Áñéè. 2/8578/0023/Á (4)
¸êäïóç óôéò 22.2.2005 êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý äá-

íåßïõ, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, äåêáå-
ôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò 20.7.2015.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ 
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ KAI ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ N.1914/1990

«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé
ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò»(ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ N.2187/1994 «Ñýèìé-
óç èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ N. 2198/
1994 «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí ãÝíåé,
óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé äçìé-
ïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðáñáêï-
ëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ
(Üûëïé ôßôëïé)» (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ N. 2459/1997 «Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(ÖÅÊ 17 Á´/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ N. 2579/1998).

5. Téò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ N. 2628/1998 (ÖÅÊ
151/Á/1998), ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ N. 2682/
1999 (ÖÅÊ 16 Á/1999)), êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñ-
èñïõ 37 ôïõ Í. 3130/2003 (ÖÅÊ 76/Á/2003).

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ N. 2362/
1995 «Ðåñß Äçìïóßïõ ëïãéóôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí
ôïõ êñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 247/Á/27.11.1995).

7. Ôçí õð� áñéèì. 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöá-
óç ôïõ Õðïõñãïý ôùí Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí
óýíáøçò, Ýêäïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ëð. ôùí äáíåßùí
ôïõ äçìïóßïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)».

8. Ôçí õð� áñéèì. 2/4627/0023/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé
êåéìÝíïõ ôùí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ,
óôáèåñïý åðéôïêßïõ».

9. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.4.2004 (ÖÅÊ 519/Â
17.4.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéï-
ôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

10. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2628/6.7.1998 «Óýóôáóç Íïìé-
êïý Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá Ïñ-
ãáíéóìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 151 Á /6.7.1998).

11. Ôçí õð� áñéèì. 2/72511/0023Á/29.12.2004 êïéíÞ
áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé
ôïõ ÄéïéêçôÞ ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò «Êáíïíéóìüò ëåé-
ôïõñãßáò ôùí Âáóéêþí Äéáðñáãìáôåõôþí ÁãïñÜò» (ÖÅÊ
10 Ôåý÷ïò Â´/ 12.1.2005).

12. Ôï ðëçñïöïñéáêü öõëëÜäéï (Offering Circular), ôç
Óõìöùíßá ÅããñáöÞò (Subscription Agreement ), êáèþò
êáé ôï áñéèì. ðñùô. 180/15.2.2005, ó÷åôéêü Ýããñáöï -
áíáêïßíùóç ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×., áðïöáóßæïõìå:

Ôçí Ýêäïóç óôéò 22.2.2005 êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéá-
êïý äáíåßïõ, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, äåêá-
åôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò 20.7.2015. Ôá ïìüëïãá èá äéáôå-
èïýí óå êïéíïðñáîßá Ôñáðåæþí, üðùò ðåñéãñÜöïíôáé óôï
ðëçñïöïñéáêü öõëëÜäéï êáé óôç óõìöùíßá åããñáöÞò ,
óýìöùíá êáé ìå ôïõò üñïõò ðïõ äéÝðïõí ôïí êáíïíéóìü
Ëåéôïõñãßáò ôùí Âáóéêþí Äéáðñáãìáôåõôþí ÁãïñÜò. 

Á. ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ
1. Ïé ôßôëïé ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí åßíáé ïìüëïãá ôïõ Åë-

ëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, äéÜñêåéáò äÝêá åôþí, ìå ðñþ-
ôï ôïêïìåñßäéï ôï ïðïßï áñ÷ßæåé óôéò 22 Öåâñïõáñßïõ
2005 êáé ëÞãåé óôéò 20 Éïõëßïõ 2006 (long coupon), óôá-
èåñïý åðéôïêßïõ êáé çìåñïìçíßá ëÞîçò ôçí 20.7.2015.

2. Ôá ïìüëïãá åßíáé áíþíõìïé ôßôëïé, öÝñïõí ôïêïìåñß-
äéá, Ýíá ãéá êÜèå ôïêïöüñï ðåñßïäï êáé åêäßäïíôáé óå Üû-
ëç ìïñöÞ, åßíáé äå êáôá÷ùñçìÝíá óôï Óýóôçìá ¢ûëùí
Ôßôëùí (Ó.Á.Ô.), ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò.

3. Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 6 1.000.
4. Óôç óõãêåêñéìÝíç çìåñïìçíßá Ýêäïóçò (22.02.2005),

ôá ïìüëïãá èá åêäïèïýí õðÝñ ôï Üñôéï, ìå ôéìÞ 100,006% 
5. Èá äïèåß ðñïìÞèåéá áíáäï÷Þò ôçò Ýêäïóçò, ç ïðïßá

áíÝñ÷åôáé óå 0,15% åðß ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò. 
6. Ôï ðïóü ôçò Ýêäïóçò (ïíïìáóôéêÞ áîßá), ïñßæåôáé óå

ðÝíôå äéóåêáôïììýñéá (6 5.000.000.000) Åõñþ. 
7. Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí ïñßæåôáé óå 3,70%, åôç-

óßùò, óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéá ôùí ïìïëüãùí.
8. á. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá

ÝêäïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéÜ
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ
áîßá ÷éëßùí Åõñþ (6 1.000), ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéè-
ìü çìåñþí êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366
çìåñþí {actual/actual (ISMA)} êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõ-
ëåõìÝíïò. 

â. Ç ðñþôç çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ ïñßæåôáé ç
20.7.2006 êáé ãéá ôá åðüìåíá Ýôç ôçí ßäéá çìåñïìçíßá ìÝ-
÷ñé ôç ëÞîç ôùí ïìïëüãùí, óå åôÞóéá âÜóç. Ãéá ôçí ðñþ-
ôç çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò èá õðïëïãéóèåß ôüêïò áðü ôçí
22 Öåâñïõáñßïõ 2005 (óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò) Ýùò ôçí
20 Éïõëßïõ 2006 (ìç óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò).Ïé äåäïõ-
ëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá èá
õðïëïãéóèïýí, åðß ôçò åëÜ÷éóôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò (6
1.000), åðß ôï ïíïìáóôéêü åðéôüêéï 3,70% êáé åðß ôï êëÜ-
óìá çìåñþí 513/365. ̧ ôóé ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï
ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé ãéá ïíïìáóôéêÞ áîßá 6
1.000 åßíáé 6 52,00.

ã. ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáß-
ïõ óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá ç åîüöëçóç èá ãßíåé
ôçí áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñü-
óèåôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé ç çìÝñá êáôÜ

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 3161

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight



ôçí ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá, ïé åìðïñéêÝò
ôñÜðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí
ïðïßá ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá Ô.Á.R.G.E.T.

9. Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò
áîßá, óýìöùíá ìå üóá áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 8ã.

10. Ïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí õðüêåéíôáé óå öïñïëüãçóç
âÜóåé óõíôåëåóôïý öïñïëüãçóçò ðïõ éó÷ýåé êáôÜ ôçí Ýê-
äïóç ôùí ôßôëùí (10%). Ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ èá ãß-
íåé êáôÜ ôçí åîáñãýñùóç ôùí ôïêïìåñéäßùí.

Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóÞ ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôå-
ëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí ÷áñ-
ôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

11. Ç áîßùóç ôùí êïìéóôþí ãéá ôï êåöÜëáéï êáé ôïõò ôü-
êïõò õðüêåéôáé óå ðåíôáåôÞ ðáñáãñáöÞ.

12. ÐñÜêôïñáò ðëçñùìÞò ïñßæåôáé ç ÔñÜðåæá ôçò Åë-
ëÜäïò. ¼ëåò ïé äéáäéêáóßåò ÷åéñéóìïý, êáôáãñáöÞò, óõì-
øçöéóìïý êáé åêêáèÜñéóçò ôùí óõíáëëáãþí åðß ôùí ôßô-
ëùí èá ãßíïíôáé áðü ôï Óýóôçìá ¢ûëùí Ôßôëùí (Ó.Á.Ô.),
ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò.

13. Ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï äéáôçñåß ôï äéêáßùìá ìå áðü-
öáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, íá ðñï-
áãïñÜóåé ìÝñïò Þ ôï óýíïëï ôùí ïìïëüãùí ïðïéáäÞðïôå
÷ñïíéêÞ óôéãìÞ, åßôå óôçí áíïéêôÞ áãïñÜ Þ ìå ïðïéïäÞðï-
ôå Üëëï ôñüðï.

14. Ôá ïìüëïãá åßíáé äéáðñáãìáôåýóéìá óôï ×ñçìáôéóôÞ-
ñéï Áîéþí Áèçíþí, óôçí ÇëåêôñïíéêÞ ÄåõôåñïãåíÞ ÁãïñÜ
ôßôëùí (Ç.Ä.Á.Ô.) êáé óôçí äéáôñáðåæéêÞ áãïñÜ (Ï.Ô.C.).

15. Óôá ôïêïìåñßäéá ôùí Üûëùí ôßôëùí äßäåôáé ç äõíáôü-
ôçôá îå÷ùñéóôÞò äéáðñáãìÜôåõóçò (Stripping). Ãéá ôï ëü-
ãï áõôü Ý÷ïõí äïèåß îå÷ùñéóôïß êùäéêïß áñéèìïß (ISINS).

16. Ç êáôáâïëÞ ôïõ áíôéôßìïõ áãïñÜò ôßôëùí (Settle-
ment) èá ãßíåé óôéò 22 Öåâñïõáñßïõ 2005, çìåñïìçíßá ôçò
Ýêäïóçò ôùí ôßôëùí.

17. Ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï äéáôçñåß ôï äéêáßùìá, ÷ùñßò
ôçí Ýãêñéóç ôùí êïìéóôþí ôùí ïìïëüãùí Þ ôùí åíôïëÝùí
áíÜèåóçò áõôÞò ôçò êïéíïðñáîßáò, íá áõîÜíåé ôï ðïóü
ôçò Ýêäïóçò ôùí ïìïëüãùí, åêäßäïíôáò ïìüëïãá ôçò
ßäéáò Ýêäïóçò ìå äçìïðñáóßá, êïéíïðñáîßá Þ üðïéï ôñü-
ðï äéÜèåóçò åðéèõìåß.

ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåß-

ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá
ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2005, ç ïðïßá èá êáëõöèåß áðü ôéò äá-
ðÜíåò åîõðçñÝôçóçò ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò, åíþ ðñïêá-
ëåßôáé äáðÜíç êáé ãéá ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç, ç ïðïßá
èá åããñÜöåôáé óôéò êáô� Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõ-
ðçñÝôçóçò ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 16 Öåâñïõáñßïõ 2005
O ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Ö
Áñéè. 344/0051 (5)
Óýóôáóç åëåãêôéêÞò ïìÜäáò ãéá ôç äéåíÝñãåéá åëÝã÷ïõ óå

ðñÜîåéò ôïõ Åðé÷åéñçóéáêïý ÐñïãñÜììáôïò «Ïéêïíï-
ìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò Áíáæùïãüíçóçò ôïõ ÐåñÜìáôïò
2001-2006» ôçò ÊïéíïôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò URBAN II. 

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ 
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôïõò Êáíïíéóìïýò (ÅÊ) 1260/1999, 438/2001 êáé

1159/2000. 

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñ. 17 ôïõ Í. 2860/2000 «Äéá÷åß-
ñéóç, ðáñáêïëïýèçóç êáé Ýëåã÷ïò ôïõ Êïéíïôéêïý Ðëáé-
óßïõ ÓôÞñéîçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 251/Á/2000),
üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 23 ôïõ Í. 3148/2003
(ÖÅÊ 136/Á/2003) êáé éó÷ýåé.

3. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ85/17.3.2004 áðüöáóç
ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêï-
íïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí» (ÖÅÊ 519/17.3.2004).

4. Ôçí õð� áñéèì. 2/27040/0022/31.7.2003 áðüöáóç ôùí
Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò
áðïæçìßùóçò ôùí ìåëþí ôùí åëåãêôéêþí ïìÜäùí ôïõ Üñ-
èñïõ 17 (ðáñ. 6 êáé 7) ôïõ Í. 2860/2000» (ÖÅÊ 1170/
Â/2003).

5. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò áõôÞò ôçò áðüöá-
óçò ðñïêáëåßôáé äáðÜíç 600 6, ðëÝïí åñãïäïôéêþí åé-
óöïñþí, ãéá ôçí áìïéâÞ ôùí åëåãêôþí, ç ïðïßá èá êáëõ-
öèåß áðü ôï ðñüãñáììá Ôå÷íéêÞò ÂïÞèåéáò ôçò Å.Ä.ÅË.

6. Ôï åãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá åëÝã÷ùí ôçò ÅðéôñïðÞò
Äçìïóéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ (Å.Ä.ÅË.), ãéá ôï Ýôïò 2005,
áðïöáóßæïõìå:

1. Óõíéóôïýìå ÅëåãêôéêÞ ÏìÜäá ãéá ôç äéåíÝñãåéá
åëÝã÷ïõ, óå ðñÜîåéò åíôáãìÝíåò óôï Åðé÷åéñçóéáêü
Ðñüãñáììá «ÏéêïíïìéêÞò êáé ÊïéíùíéêÞò Áíáæùïãü-
íçóçò ôïõ ÐåñÜìáôïò 2001-2006» ôçò ÊïéíïôéêÞò Ðñù-
ôïâïõëßáò URBAN II, ðïõ óõã÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï
ÅÔÐÁ. 

Åéäéêüôåñá, èá åëåã÷èåß ï ÄÞìïò ÐåñÜìáôïò , ùò ôåëé-
êüò äéêáéïý÷ïò ôùí ðñÜîåùí:

� «ÁíáðëÜóåéò êáé âåëôßùóç ôçò ëåéôïõñãéêüôçôáò
åëåýèåñùí ÷þñùí óôï ¢íù ÐÝñáìá», ìå êùäéêü ÏÐÓ
85081, óôï ÕðïÝñãï 2 «Åñãáóßåò áíÜðëáóçò ðëáôåßáò
ÐáóôÝñ, ðëáôåßáò Ñïýðåë êáé êïéíü÷ñçóôïõ ÷þñïõ Ï.Ô.
307», ðïõ åíôÜóóåôáé óôï ÌÝôñï 1.2 «ÁíáâÜèìéóç ôïõ ðå-
ñéâÜëëïíôïò êáé âåëôßùóç ðïéüôçôáò æùÞò», ôïõ ¢îïíá
Ðñïôåñáéüôçôáò 1 «ÐïëõëåéôïõñãéêÞ ÁíáâÜèìéóç Áóôé-
êþí Ðåñéï÷þí -Ðñïóôáóßá ÐåñéâÜëëïíôïò» êáé 

� «ÊáôáóêåõÞ Â´ Ê.Á.Ð.Ç. ôïõ ÄÞìïõ ÐåñÜìáôïò», ìå
êùäéêü ÏÐÓ 86703, óôï ÕðïÝñãï 2 «ÊáôáóêåõÞ Â´
Ê.Á.Ð.Ç. ôïõ ÄÞìïõ ÐåñÜìáôïò», ðïõ åíôÜóóåôáé óôï ÌÝ-
ôñï 3.1 «Âåëôßùóç ôùí êïéíùíéêþí õðçñåóéþí êáé ôçò åîõ-
ðçñÝôçóçò ôïõ ðïëßôç», ôïõ ¢îïíá Ðñïôåñáéüôçôáò 3
«ÊáôáðïëÝìçóç êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý - éóüôçôá åõ-
êáéñéþí».

2. ÌÝëç ôçò ÅëåãêôéêÞò ïìÜäáò ïñßæïíôáé ïé åîÞò:
� Ðñßãêïõñç ÂáóéëéêÞ, êëÜäïõ ÐÅ/Â´ Äçìïóéïíïìéêþí,

õðÜëëçëïò ôçò 51çò Äéåýèõíóçò Ðñïãñáììáôéóìïý êáé
ÅëÝã÷ùí / ÔìÞìá Å´ ôïõ Ã.Ë.Ê., 

� ÃêéëöÝóç Êùíóôáíôßíá, êëÜäïõ ÐÅ/Á´ Äçìïóéïíïìé-
êþí, õðÜëëçëïò ôçò Õðçñåóßáò Äçìïóéïíïìéêïý ÅëÝã-
÷ïõ ôïõ Ã.Ë.Ê., óôç Íïìáñ÷ßá ÐåéñáéÜ.

� ÓÜññïõ ÊùíóôáíôéíéÜ, êëÜäïõ ÐÅ/Â´ Ìç÷áíéêþí,
õðÜëëçëïò ôçò 51çò Äéåýèõíóçò Ðñïãñáììáôéóìïý êáé
ÅëÝã÷ùí / ÔìÞìá Å´ ôïõ Ã.Ë.Ê.

Óõíôïíßóôñéá ôçò åëåãêôéêÞò ïìÜäáò ïñßæåôáé ç Ðñß-
ãêïõñç ÂáóéëéêÞ.

3. Ï Ýëåã÷ïò èá äéåíåñãçèåß êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜ-
óôçìá áðü 28.2.2005 Ýùò êáé 3.3.2005, óôïí Ôåëéêü Äé-
êáéïý÷ï «ÄÞìï ÐåñÜìáôïò» (óôçí ïäü ÊáñáïëÞ - Äç-
ìçôñßïõ êáé ÈñÜêçò, óôï ÐÝñáìá ÁôôéêÞò), êáèþò êáé
óôï öõóéêü áíôéêåßìåíï ôùí äýï ðñïáíáöåñïìÝíùí
õðïÝñãùí. 
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Ôñïðïðïßçóç ôçò õð' áñéèì. 2/64524/0004/19.11.2004
õðïõñãéêÞò áðüöáóçò ðåñß "Óýóôáóçò óõãêñüôç-
óçò êáé ïñéóìïý ìåëþí ïìÜäáò ãéá ôçí Ýñåõíá ôùí
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öáóçò óýóôáóçò åëåãêôéêÞò ïìÜäáò ãéá ôç äéåíÝñ-
ãåéá åëÝã÷ïõ óôçí ðñÜîç "ÅêðëÞñùóç ôùí íïìéêþí
êáé ÷ñçìáôïäïôéêþí õðï÷ñåþóåùí ôïõ êáèåóôþ-
ôïò åíéó÷ýóåùí ãéá åðåíäýóåéò óôéò ãåùñãéêÝò åê-
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2/42681/0025/11.8.2004 êáé 2/50294/0025/1.10.2003
áðïöÜóåùí ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí, ìå ôéò ïðïßåò ðáñáó÷Ýèçêå ç åããýçóç ôïõ Åë-
ëçíéêïý Äçìïóßïõ ðñïò ôçí ÅõñùðáúêÞ ÔñÜðåæá
Åðåíäýóåùí (ÅÔÅð) ãéá ôç ÷ïñÞãçóç äáíåßïõ óôçí
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 2/11969/0004 (1)
Ôñïðïðïßçóç ôçò õð' áñéèì. 2/64524/0004/19.11.2004

õðïõñãéêÞò áðüöáóçò ðåñß "Óýóôáóçò óõãêñüôçóçò
êáé ïñéóìïý ìåëþí ïìÜäáò ãéá ôçí Ýñåõíá ôùí ïöåé-
ëþí ôïõ Ïñãáíéóìïý Ãåùñãéêþí Áóöáëßóåùí
(Ï.Ã.Á.)".

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á) ôçò ðáñ. ä´ ôïõ Üñèñïõ 3 ôïõ Í.2362/1995 "ðåñß Äç-

ìïóßïõ Ëïãéóôéêïý" (Á.247).
â) ôïõ Ð.Ä. 284/1988 "Ïñãáíéóìüò Õðïõñãåßïõ Ïéêïíï-

ìéêþí" (Á. 128), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìåôáãåíÝóôåñá.
ã) ôïõ Üñèñïõ 34 ôïõ Í.1914/1990 "Åêóõã÷ñïíéóìüò

êáé áíÜðôõîç ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá êáé ôçò êåöáëáéáãï-
ñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (Á. 178).

ä) ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Í.2346/1995 "ÄáðÜíåò êßíçóçò
ôùí ìåôáêéíïýìåíùí ðñïóþðùí ìå åíôïëÞ ôïõ Äçìïóßïõ
åíôüò êáé åêôüò ôçò ÅðéêñÜôåéáò ãéá åêôÝëåóç õðçñåóßáò
êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (Á.220).

å) ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ Í.2026/1992 "Ñýèìéóç èåìÜôùí ïñ-
ãÜíùóçò êáé ðñïóùðéêïý ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò êáé Üë-
ëåò äéáôÜîåéò" (Á. 43), üðùò óõìðëçñþèçêå ìå ôçí ðáñ. 1
ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ Í.2085/1992 (Á. 170).

óô) ôïõ Üñèñïõ 13 ôïõ Í.2690/1999 "Êýñùóç ôïõ Êþäé-
êá ÄéïéêçôéêÞò Äéáäéêáóßáò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (Á. 45).

æ) ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ Í.3205/2003 "ÌéóèïëïãéêÝò ñõè-
ìßóåéò ëåéôïõñãþí êáé õðáëëÞëùí ôïõ Äçìïóßïõ, Í.Ð.Ä.Ä.
êáé Ï.ÔÁ, ìüíéìùí óôåëå÷þí ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí êáé
áíôßóôïé÷ùí ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò, ôïõ Ðõñïóâåóôé-
êïý êáé Ëéìåíéêïý Óþìáôïò êáé Üëëåò óõíáöåßò äéáôÜîåéò"
(Á 297).

ç) ôçò õð' áñéèì. 2/64524/0004/19.11.2004 õðïõñãéêÞò
áðüöáóçò ðåñß "Óýóôáóçò óõãêñüôçóçò êáé ïñéóìïý ìå-
ëþí ïìÜäáò ãéá ôçí Ýñåõíá ôùí ïöåéëþí ôïõ Ïñãáíéóìïý
Ãåùñãéêþí Áóöáëßóåùí (Ï.Ã.Á.)".

è) ôçò õð' áñéèì. 2/73336/0022/31.12.2004 õðïõñãéêÞò
áðüöáóçò ðåñß "Êáèïñéóìïý ìçíéáßáò áðïæçìßùóçò ôïõ
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10.10.2003) ìå ôçí ïðïßá ðáñáó÷Ýèçêå ç åããýçóç ôïõ Åë-
ëçíéêïý Äçìïóßïõ óôçí ÔñÜðåæá Bayerische Hypo-Und
Vereinsbank AG (Secured Party) ãéá ÷ïñçãçèÝí äÜíåéï
óôçí åôáéñåßá ÁÔÔÉÊÇ ÏÄÏÓ Á.Å., ðïóïý 19,463,000.00
åõñþ äõíÜìåé ôçò áðü 6.3.2000, Óýìâáóçò ÅìðïñéêÞò Äé-
åõêüëõíóçò (Commercial Facility Agreement),

17. Ôçí õð' áñéèì. 6/2005 Ãíùìïäüôçóç ôïõ Â´ ÔìÞìá-
ôïò ôïõ Íïìéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ ÊñÜôïõò, ç ïðïßá Ýêñé-
íå üôé õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ íá
ðáñÜó÷åé ôçí åããýçóÞ ôïõ ãéá äÜíåéá áíá÷ñçìáôïäüôç-
óçò Üëëùí õöéóôáìÝíùí äáíåßùí áðü áõôü.

18. To Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá õð' áñéèì. 81/21.3.2002
(ÖÅÊ 57/Á) "Óõã÷þíåõóç ôùí Õðïõñãåßùí ÅèíéêÞò Ïéêï-
íïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìßáò êáé Ïé-
êïíïìéêþí".

19. Ôçí õð' áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ85/17.3.2004 êïéíÞ áðü-
öáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò
êáé Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí Õöõ-
ðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí", áðïöáóßæïõìå:

É. ÐáñÝ÷ïõìå ôçí åããýçóç ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ
ðñïò ôçí ÅõñùðáúêÞ ÔñÜðåæá Åðåíäýóåùí (ÅÔÅð) óýì-
öùíá ìå ôçí áðü 6.3.2000 Áðåõèåßáò Óýìâáóç ôçò Åëëç-
íéêÞò Äçìïêñáôßáò õð' áñéè. 1 Üñèñï 2.2.1., ãéá ôç êÜëõ-
øç äáíåßïõ ðïóïý 45.744.560,00 åõñþ óôçí Áíþíõìç
Åôáéñåßá "ÁÔÔÉÊÇ ÏÄÏÓ Á.Å." ðñïò áíá÷ñçìáôïäüôçóç
éóüðïóïõ ìÝñïõò äáíåßùí åìðïñéêþí ôñáðåæþí ðñïò áõ-
ôÞí, ôá ïðïßá Ý÷ïõí ïìïßùò ôý÷åé ôçò åããýçóçò ôïõ Åë-
ëçíéêïý Äçìïóßïõ, ùò áêïëïýèùò:

á. Ôñïðïðïéïýìå ôçí õð' áñéèì. 2/36468/0025/
14.7.2003 áðüöáóç Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí (ÖÅÊ 984/16.7.2003) ùò ðñïò ôï ðïóü ôïõ äáíåßïõ
áðü 78,910,531.77 åõñþ óå 86,465,091.77 åõñþ (áýîçóç
êáôÜ 7,554,560.00 åõñþ),

â. Ôñïðïðïéïýìå ôçí õð' áñéèì. 2/16612/0025/
19.5.2004 áðüöáóç Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí (ÖÅÊ 804/28.5.2004) ùò ðñïò ôï ðïóü ôïõ äáíåßïõ
áðü 121,391,829.35 åõñþ óå 133,026,829.35 åõñþ (áýîç-
óç êáôÜ 11,635,000.00 åõñþ),

ã. Ôñïðïðïéïýìå ôçí õð' áñéèì. 2/11108/0025/
27.2.2003 áðüöáóç Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí (ÖÅÊ 268/5.3.2003) ùò ðñïò ôï ðïóü ôïõ äáíåßïõ
áðü 77,154,413.10 åõñþ óå 88,724,413.10 åõñþ (áýîçóç
êáôÜ 11,570,000.00 åõñþ),

ä. Ôñïðïðïéïýìå ôçí õð' áñéèì. 2/42681/0025/
11.8.2004 áðüöáóç Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí (ÖÅÊ 1285/23.8.2004) ùò ðñïò ôï ðïóü ôïõ äáíåßïõ
áðü 117,043,269.79 åõñþ óå 124,923,269.79 åõñþ (áýîç-
óç êáôÜ 7,880,000.00 åõñþ),

å. Ôñïðïðïéïýìå ôçí õð' áñéèì. 2/50294/0025/
1.10.2003 áðüöáóç Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìé-
êþí (ÖÅÊ 1492/10.10.2003) ùò ðñïò ôï ðïóü ôïõ äáíåßïõ
áðü 104,452,972.65 åõñþ óå 111,557,972.65 åõñþ (áýîç-
óç êáôÜ 7,105,000.00 åõñþ),

ÉÉ. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýïõí ïé õð' áñéèì. 2/36468/0025/
14.7.2003, 2/16612/0025/19.5.2004, 2/11108/0025/
27.2.2003, 2/42681/0025/11.8.2004 êáé 2/50294/0025/
1.10.2003 áðïöÜóåéò ìáò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 4 Ìáñôßïõ 2005
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Áñéè. 2/11536/0023/Á (4)
¸êäïóç êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, óå Üûëç

ìïñöÞ.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í.1914/90

"Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé
ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò"(ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í.2187/94 "Ñýèìéóç
èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò" (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ
Í.2198/1994 "Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí
ãÝíåé, óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé
äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðá-
ñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñ-
öÞ (Üûëïé ôßôëïé)" (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í.2459/1997 "Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò"
(ÖÅÊ 17 Á´/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ Í.2579/1998).

5. Téò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ Í.2628/1998 (ÖÅÊ
151/Á/1998), ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ Í.2682/
1999 (ÖÅÊ 16 Á/1999)), êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñ-
èñïõ 37 ôïõ Í.3130/2003 (ÖÅÊ 76/Á/2003).

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ Í.2362/
1995 ´´Ðåñß Äçìïóßïõ ëïãéóôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí
ôïõ êñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò´´ (ÖÅÊ 247/Á/
27.11.1995).

7. Ôçí õð' áñéèì. 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöá-
óç ôïõ Õðïõñãïý ôùí Ïéêïíïìéêþí "Ðåñß ôùí äáðáíþí
óýíáøçò, Ýêäïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ë.ð. ôùí äáíåßùí
ôïõ äçìïóßïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)".

8. Ôçí õð' áñéèì. 2/4627/0023/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò üñùí, ôýðïõ êáé
êåéìÝíïõ ôùí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ,
óôáèåñïý åðéôïêßïõ".

9. Ôçí õð' áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.4.2004 (ÖÅÊ 519/Â
17.4.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò áñìïäéï-
ôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí".

10. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í.2628/6.7.1998 "Óýóôáóç Íïìé-
êïý Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá Ïñ-
ãáíéóìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé
Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 151 Á/6.7.1998).

11. Ôçí õð' áñéèì. 2/72511/0023 Á/29.12.2004 êïéíÞ
áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé
ôïõ ÄéïéêçôÞ ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò "Êáíïíéóìüò ëåé-
ôïõñãßáò ôùí Âáóéêþí Äéáðñáãìáôåõôþí ÁãïñÜò" (ÖÅÊ
10 Ôåý÷ïò Â´/12.01.2005).

12. Ôï ðëçñïöïñéáêü öõëëÜäéï (Offering Circular), ôç
Óõìöùíßá ÅããñáöÞò (Subscription Agreement), êáèþò
êáé ôï õð' áñéèì. 245/2.3.2005, ó÷åôéêü Ýããñáöï - áíáêïß-
íùóç ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×, áðïöáóßæïõìå:

Ôçí Ýêäïóç óôéò 7.3.2005 êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý
äáíåßïõ, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, äéÜñêåéáò
ôñéÜíôá äõï åôþí, ëÞîçò 20.09.2037. Ôá ïìüëïãá èá äéá-
ôåèïýí óå êïéíïðñáîßá Ôñáðåæþí, üðùò ðåñéãñÜöïíôáé
óôï ðëçñïöïñéáêü öõëëÜäéï êáé óôç óõìöùíßá åããñá-
öÞò, óýìöùíá êáé ìå ôïõò üñïõò ðïõ äéÝðïõí ôïí êáíï-
íéóìü Ëåéôïõñãßáò ôùí Âáóéêþí Äéáðñáãìáôåõôþí Áãï-
ñÜò.
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Á. ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ
1. Ïé ôßôëïé ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí åßíáé ïìüëïãá ôïõ Åë-

ëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, äéÜñêåéáò ôñéÜíôá äõï åôþí,
ìå ðñþôï ôïêïìåñßäéï ôï ïðïßï áñ÷ßæåé óôéò 7 Ìáñôßïõ
2005 êáé ëÞãåé óôéò 20 Óåðôåìâñßïõ 2005 (short coupon),
óôáèåñïý åðéôïêßïõ êáé çìåñïìçíßá ëÞîçò ôçí 20.9.2037.

2. Ôá ïìüëïãá åßíáé áíþíõìïé ôßôëïé, öÝñïõí ôïêïìåñß-
äéá, Ýíá ãéá êÜèå ôïêïöüñï ðåñßïäï êáé åêäßäïíôáé óå Üû-
ëç ìïñöÞ, åßíáé äå êáôá÷ùñçìÝíá óôï Óýóôçìá ¢ûëùí
Ôßôëùí (Ó.Á.Ô.), ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò.

3. Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé åõñþ 1.000.
4. Óôç óõãêåêñéìÝíç çìåñïìçíßá Ýêäïóçò (7.3.2005), ôá

ïìüëïãá èá åêäïèïýí õðÝñ ôï Üñôéï, ìå ôéìÞ 100,482 %
5. Ãéá ôçí Ýêäïóç áõôÞ èá äïèåß ðñïìÞèåéá, ç ïðïßá

áíÝñ÷åôáé óå 0,275% åðß ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò.
6. Ôï ðïóü ôçò Ýêäïóçò (ïíïìáóôéêÞ áîßá), ïñßæåôáé óå

ðÝíôå äéóåêáôïììýñéá (5.000.000.000) Åõñþ.
7. Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí ïñßæåôáé óå 4,50%, åôç-

óßùò, óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéá ôùí ïìïëüãùí.
8. á. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá

ÝêäïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéÜ
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ
áîßá ÷éëßùí Åõñþ (1.000), ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéèìü
çìåñþí êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366
çìåñþí {actual/actual (ISMA)} êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõ-
ëåõìÝíïò.

â. Ç ðñþôç çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ ïñßæåôáé ç
20.9.2005 êáé ãéá ôá åðüìåíá Ýôç ôçí ßäéá çìåñïìçíßá ìÝ-
÷ñé ôç ëÞîç ôùí ïìïëüãùí, óå åôÞóéá âÜóç. Ãéá ôçí ðñþ-
ôç çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò èá õðïëïãéóèåß ôüêïò áðü ôçí
7 Ìáñôßïõ 2005 (óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò) Ýùò ôçí 20 Óå-
ðôåìâñßïõ 2005 (ìç óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò).Ïé äåäïõ-
ëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá èá
õðïëïãéóèïýí, åðß ôçò åëÜ÷éóôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò (åõ-
ñþ 1.000), åðß ôï ïíïìáóôéêü åðéôüêéï 4,50% êáé åðß ôï
êëÜóìá çìåñþí 197/365. ̧ ôóé ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá
ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé ãéá ïíïìáóôéêÞ áîßá
åõñþ 1.000 åßíáé åõñþ 24,29.

ã. ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáß-
ïõ óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá ç åîüöëçóç èá ãßíåé
ôçí áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñü-
óèåôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé ç çìÝñá êáôÜ
ôçí ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá, ïé åìðïñéêÝò
ôñÜðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí
ïðïßá ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá Ô.Á.R.G.E.T.

9. Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò
áîßá, óýìöùíá ìå üóá áíáöÝñïíôáé óôçí ðáñÜãñáöï 8ã.

10. Ïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí õðüêåéíôáé óå öïñïëüãçóç
âÜóåé óõíôåëåóôïý öïñïëüãçóçò ðïõ éó÷ýåé êáôÜ ôçí Ýê-
äïóç ôùí ôßôëùí (10%). Ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ èá ãß-
íåé êáôÜ ôçí åîáñãýñùóç ôùí ôïêïìåñéäßùí.

Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóÞ ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôå-
ëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí ÷áñ-
ôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

11. Ç áîßùóç ôùí êïìéóôþí ãéá ôï êåöÜëáéï êáé ôïõò ôü-
êïõò õðüêåéôáé óå ðåíôáåôÞ ðáñáãñáöÞ.

12. ÐñÜêôïñáò ðëçñùìÞò ïñßæåôáé ç ÔñÜðåæá ôçò Åë-
ëÜäïò. ¼ëåò ïé äéáäéêáóßåò ÷åéñéóìïý, êáôáãñáöÞò, óõì-
øçöéóìïý êáé åêêáèÜñéóçò ôùí óõíáëëáãþí åðß ôùí ôßô-
ëùí èá ãßíïíôáé áðü ôï Óýóôçìá ¢ûëùí Ôßôëùí (Ó.Á.Ô.),
ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò.

13. Ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï äéáôçñåß ôï äéêáßùìá ìå áðü-
öáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò & Ïéêïíïìéêþí, íá ðñï-

áãïñÜóåé ìÝñïò Þ ôï óýíïëï ôùí ïìïëüãùí ïðïéáäÞðïôå
÷ñïíéêÞ óôéãìÞ, åßôå óôçí áíïéêôÞ áãïñÜ Þ ìå ïðïéïäÞðï-
ôå Üëëï ôñüðï.

14. Ôá ïìüëïãá åßíáé äéáðñáãìáôåýóéìá óôï ×ñçìáôé-
óôÞñéï Áîéþí Áèçíþí, óôçí ÇëåêôñïíéêÞ ÄåõôåñïãåíÞ Áãï-
ñÜ ôßôëùí (Ç.Ä.Á.Ô.) êáé óôçí äéáôñáðåæéêÞ áãïñÜ (Ï.Ô.C.).

15. Óôá ôïêïìåñßäéá ôùí Üõëùí ôßôëùí äßäåôáé ç äõíá-
ôüôçôá îå÷ùñéóôÞò äéáðñáãìÜôåõóçò (Stripping). Ãéá ôï
ëüãï áõôü Ý÷ïõí äïèåß îå÷ùñéóôïß êùäéêïß áñéèìïß
(ISINS).

16. Ç êáôáâïëÞ ôïõ áíôéôßìïõ áãïñÜò ôßôëùí (Settle-
ment) èá ãßíåé óôéò 7 Ìáñôßïõ 2005, çìåñïìçíßá ôçò Ýê-
äïóçò ôùí ôßôëùí.

17. Ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï äéáôçñåß ôï äéêáßùìá, ÷ùñßò
ôçí Ýãêñéóç ôùí êïìéóôþí ôùí ïìïëüãùí Þ ôùí åíôïëÝùí
áíÜèåóçò áõôÞò ôçò êïéíïðñáîßáò, íá áõîÜíåé ôï ðïóü
ôçò Ýêäïóçò ôùí ïìïëüãùí, åêäßäïíôáò ïìüëïãá ôçò
ßäéáò Ýêäïóçò ìå äçìïðñáóßá, êïéíïðñáîßá Þ üðïéï ôñü-
ðï äéÜèåóçò åðéèõìåß.

ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåß-

ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá
ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2005, ç ïðïßá èá êáëõöèåß áðü ôéò äá-
ðÜíåò åîõðçñÝôçóçò ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò, åíþ ðñïêá-
ëåßôáé äáðÜíç êáé ãéá ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç, ç ïðïßá
èá åããñÜöåôáé óôéò êáô´ Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõ-
ðçñÝôçóçò ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 2 Ìáñôßïõ 2005
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Ö

Áñéè. 480/0051 (5)
Óýóôáóç åëåãêôéêÞò ïìÜäáò ãéá ôç äéåíÝñãåéá åëÝã÷ïõ

óôï Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá "Ïäéêïß ¢îïíåò, ËéìÝ-
íåò, ÁóôéêÞ ÁíÜðôõîç".

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ Í.2860/2000 "Äéá-

÷åßñéóç, ðáñáêïëïýèçóç êáé Ýëåã÷ïò ôïõ Êïéíïôéêïý
Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" (ÖÅÊ 251/ô.Á´).

2. Ôçí õð' áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ãéá ôçí áíÜ-
èåóç áñìïäéïôÞôùí óôïõò Õöõðïõñãïýò (ÖÅÊ 519/ô.Â´).

3. Ôçí õð' áñéèì. 2/27040/0022/31.7.2003 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí " Êáèïñéóìüò
áðïæçìßùóçò ôùí ìåëþí ôùí åëåãêôéêþí ïìÜäùí ôïõ Üñ-
èñïõ 17 (ðáñ. 6 êáé 7) ôïõ Í.2860/2000 "(ÖÅÊ 1170/ô.Â´).

4. Ôçí õð' áñéèì. 2/7240/0022/12.3.2003 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí "Êáèïñéóìüò ôïõ
ýøïõò ôçò åêôüò Ýäñáò áðïæçìßùóçò êáé ôùí åîüäùí ìå-
ôáêßíçóçò ìåëþí ôùí åëåãêôéêþí ïìÜäùí ôïõ Üñèñïõ 17
(ðáñ. 6) ôïõ Í.2860/2000" (ÖÅÊ 310/ô.Â´).

5. Ôï åãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá åëÝã÷ùí ôçò ÅðéôñïðÞò
Äçìïóéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ ãéá ôï Ýôïò 2005.

6. Ôï åãêåêñéìÝíï åôÞóéï ðñüãñáììá ôçò Ôå÷íéêÞò ÂïÞ-
èåéáò ôçò Å.Ä.Å.Ë. ãéá ôï Ýôïò 2005.

7. Ôçí áíÜãêç äéåíÝñãåéáò ïõóéáóôéêïý åëÝã÷ïõ óôï
Åðé÷åéñçóéáêü Ðñüãñáììá "Ïäéêïß ¢îïíåò, ËéìÝíåò, Áóôé-
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Åëåýèåñç ðñüóâáóç ðïëéôþí óôçí éóôïóåëßäá ôïõ
Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ ãéá äçìïóéåýìáôá ôïõ ôåý-
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÷ïõ, óôï Ýñãï ôïõ Ôáìåßïõ Óõíï÷Þò «Äßêôõï Áðï-
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ÁÓÔÉÊÇ Á.Å.» (Íáõôïäéêåßï ÐåéñáéÜ). ..................... 6

ÁíÜèåóç Ýñãïõ óôçí Åôáéñåßá «ÈÅÌÉÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕ-
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéèì. Ã39727 (1)
Åëåýèåñç ðñüóâáóç ðïëéôþí óôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíé-

êïý Ôõðïãñáöåßïõ ãéá äçìïóéåýìáôá ôïõ ôåý÷ïõò Á~
ôçò Åöçìåñßäáò ôçò ÊõâåñíÞóåùò.

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ 
ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ, ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ 

ÊÁÉ ÁÐÏÊÅÍÔÑÙÓÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò:
á) Ôùí Üñèñùí 9 êáé 10 ôïõ Í. 301/1976 «Ðåñß ôçò åéò ôçí

Åöçìåñßäáí ôçò ÊõâåñíÞóåùò äçìïóéåõüìåíçò ýëçò êáé
ñõèìßóåùò èåìÜôùí áíáöåñïìÝíùí åéò ôçí Ýêäïóéí êáé êõ-
êëïöïñßáí ôáýôçò» (ÖÅÊ 91/Á/1976) üðùò ôñïðïðïéÞèç-
êáí êáé óõìðëçñþèçêáí ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 26
ôïõ Í. 2738/1999 «ÓõëëïãéêÝò äéáðñáãìáôåýóåéò óôç Äç-
ìüóéá Äéïßêçóç, ìïíéìïðïéÞóåéò óõìâáóéïý÷ùí áïñßóôïõ
÷ñüíïõ êáé Üëëåò äéáôÜîåéò (ÖÅÊ 180/Á/1999).

â) Ôïõ Ð.Ä/ôïò 188/1996 «Ïñãáíéóìüò Åèíéêïý Ôõðï-
ãñáöåßïõ» (ÖÅÊ 146/Á/1996) üðùò ôñïðïðïéÞèçêáí - óõ-

ìðëçñþèçêáí ìå ôá Ð.Ä. 13/2005 (ÖÅÊ 11/Á/2005) êáé
26/2005 (ÖÅÊ 43/Á/2005).

2. Ôçí õð� áñéèì. Ã174146/15.10.2004 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Åóùôåñéêþí Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò «Êáèïñéóìüò ôåëþí äçìïóßåõóçò, ôéìÞò óõí-
äñïìÞò êáé ðþëçóçò ôçò Åöçìåñßäïò ôçò ÊõâåñíÞóåùò
êáèþò êáé ëïéðþí åéäþí êáé õðçñåóéþí áðü ôï Åèíéêü Ôõ-
ðïãñáöåßï (ÖÅÊ 1562/19.10.2004).

3. Ôï õð� áñéèì. Ã37647/30.3.2005 ðñáêôéêü óõíåäñéÜ-
óåùò ôçò ÅðéôñïðÞò Ôéìïëüãçóçò Åéäþí êáé Õðçñåóéþí
ðáñå÷ïìÝíùí áðü ôï Åèíéêü Ôõðïãñáöåßï, ç ïðïßá óõ-
óôÜèçêå óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 10 ôïõ Í. 301/1976 üðùò
ôñïðïðïéÞèçêå áðü ôï Üñèñï 26 ôïõ Í. 2738/1999.

4. Ôçí õðï÷ñÝùóç ôçò ðïëéôåßáò ãéá ôçí ðåñáéôÝñù ÷ñÞ-
óç ðëçñïöïñéþí ôïõ äçìïóßïõ ôïìÝá áðü ôïí ðïëßôç, óå
óõíäõáóìü ìå ôï äéêáßùìá ôïõ ðïëßôç óôçí Üìåóç êáé
Ýãêõñç åíçìÝñùóç åðß ôùí êåéìÝíùí íïìïèåôéêÞò ëåé-
ôïõñãßáò.

5. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåß-
ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý,
áðïöáóßæïõìå:

ÅðéôñÝðïõìå óôï åîÞò ôçí åëåýèåñç ðñüóâáóç, ìÝóù
äéáäéêôýïõ, ãéá áíÜãíùóç ôùí äçìïóéåõìÜôùí ðïõ êáôá-
÷ùñïýíôáé óôï ôåý÷ïò Á~ ôçò Åöçìåñßäáò ôçò ÊõâÝñíç-
óçò (Íüìïé, ÐñïåäñéêÜ ÄéáôÜãìáôá, ðñÜîåéò Õðïõñãéêïý
Óõìâïõëßïõ ê.ëð.) óôïõò ðïëßôåò, ÷ùñßò ôçí êáôáâïëÞ ðï-
óïý óõíäñïìÞò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 4 Áðñéëßïõ 2005
Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÑÏÊÏÐÇÓ ÐÁÕËÏÐÏÕËÏÓ

Ö

Áñéèì. 656/0051Ä (2)
Óýóôáóç åëåãêôéêÞò ïìÜäáò ãéá ôç äéåíÝñãåéá åëÝã÷ïõ,

óôï Ýñãï ôïõ Ôáìåßïõ Óõíï÷Þò «Äßêôõï Áðï÷Ýôåõóçò
êáé Óôáèìüò Åðåîåñãáóßáò ËõìÜôùí ôçò Ðüëçò ôùí
Ãñåâåíþí».

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ 
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñ. 17 ôïõ Í. 2860/2000 «Äéá÷åß-
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ðñüóâáóçò óôï Äéáäßêôõï ôïõ ÄÞìïõ ËáìéÝùí óôï ÊÝ-
íôñï Íåüôçôáò», ðïõ õëïðïéåßôáé áðü ôïí ÄÞìï ËáìéÝùí
Íïìïý Öèéþôéäïò.

â) Óôçí ÐñÜîç «Åíßó÷õóç êáé åêóõã÷ñïíéóìüò Ôïõñé-
óôéêþí ÊáôáëõìÜôùí Ýôïõò 2002», õðïÝñãï 4: «ÌÏÍÔÁ-
ÍÁ Áíþíõìç Åôáéñåßá ÔïõñéóôéêÝò êáé Îåí/êÝò Åðé÷åéñÞ-
óåéò», ðïõ õëïðïéåßôáé áðü ôç Ä/íóç Ó÷åäéáóìïý êáé ÁíÜ-
ðôõîçò ÐåñéöÝñåéáò ÓôåñåÜò ÅëëÜäïò.

ã) Óôçí ÐñÜîç «ÅðÝêôáóç êáé åêóõã÷ñïíéóìüò Áñ÷áéï-
ëïãéêïý Ìïõóåßïõ Äåëöþí êáé äéáìüñöùóç ÐåñéâÜëëï-
íôïò ×þñïõ», õðïÝñãï 2 «ÅðÝêôáóç êáé åêóõã÷ñïíéóìüò
Áñ÷áéïëïãéêïý Ìïõóåßïõ Äåëöþí êáé äéáìüñöùóç Ðåñé-
âÜëëïíôïò ×þñïõ», ðïõ õëïðïéåßôáé áðü ôç Ä/íóç ÅêôÝ-
ëåóçò ¸ñãùí Ìïõóåßùí êáé Ðïëéôéóôéêþí Êôéñßùí ôïõ
Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý.

2. ÌÝëç ôçò ÅëåãêôéêÞò ïìÜäáò ïñßæïíôáé ïé åîÞò:
� ÓÝôôáò ÉùÜííçò, Äçìïóéïíïìéêüò, õðÜëëçëïò ôçò 51çò

Ä/íóçò Ðñïãñáììáôéóìïý êáé ÅëÝã÷ùí ôïõ Ã.Ë.Ê., ùò óõ-
íôïíéóôÞò ôçò ïìÜäáò åëÝã÷ïõ. 

� ÆÝñâáò ÁíäñÝáò, Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò, õðÜëëçëïò
ôçò 51çò Ä/íóçò Ðñïãñáììáôéóìïý êáé ÅëÝã÷ùí ôïõ Ã.Ë.Ê. 

� Áíôùíüðïõëïò ÄçìïóèÝíçò, Äçìïóéïíïìéêüò, õðÜë-
ëçëïò ôçò 43çò Ä/íóçò Êáíïíéóìïý ÓõíôÜîåùí ÕðáëëÞ-
ëùí Í.Ð.Ä.Ä. êáé Åéäéêþí Êáôçãïñéþí ôïõ Ã.Ë.Ê.

3. Ï Ýëåã÷ïò èá äéåíåñãçèåß êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá
10.4.2005 - 19.4.2005 óýìöùíá ìå ôï ðáñáêÜôù ÷ñïíï-
äéÜãñáììá:

Ôçí 10.4.2005 ìåôÜâáóç ôçò åëåãêôéêÞò ïìÜäáò áðü
ôçí ÁèÞíá óôçí Ëáìßá.

Ôçí 11.4.2005 óôçí Ýäñá ôçò Äéá÷åéñéóôéêÞò Áñ÷Þò
Ð.Å.Ð ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò, åðß ôçò ïäïý ÕøçëÜíôç 12, Ëá-
ìßá

Ôçí 12.4.2005 óôçí Ýäñá ôïõ ÄÞìïõ ËáìéÝùí Íïìïý
Öèéþôéäïò, öïñÝá õëïðïßçóçò ôçò ðñÜîçò «ÐñïìÞèåéá
êáé åãêáôÜóôáóç åîïðëéóìïý ãéá ôçí äçìéïõñãßá ÊÝíôñïõ
ðñüóâáóçò óôï Äéáäßêôõï ôïõ ÄÞìïõ ËáìéÝùí», åðß ôçò
ïäïý ¼èùíïò 17, Ëáìßá.

Ôçí 13.4.2005 óôçí Ýäñá ôçò Ä/íóçò Ó÷åäéáóìïý êáé
ÁíÜðôõîçò ÐåñéöÝñåéáò ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò,öïñÝá õëï-
ðïßçóçò ôçò ðñÜîçò «Åíßó÷õóç êáé åêóõã÷ñïíéóìüò Ôïõ-
ñéóôéêþí ÊáôáëõìÜôùí Ýôïõò 2002», åðß ôçò ïäïý ÕøçëÜ-
íôç 14, Ëáìßá êáé ìåôÜâáóç ôçò åëåãêôéêÞò ïìÜäáò óôï
ÊáñðåíÞóé.

Ôçí 14 êáé 15.4.2005 èá ðñáãìáôïðïéçèåß åðßóêåøç óôï
öõóéêü áíôéêåßìåíï ôçò ðñÜîçò «Åíßó÷õóç êáé åêóõã÷ñï-
íéóìüò Ôïõñéóôéêþí ÊáôáëõìÜôùí Ýôïõò 2002», óôï Êáñ-
ðåíÞóé. êáé ôçí 15.4.2005 åðéóôñïöÞ ôçò åëåãêôéêÞò ïìÜ-
äáò óôçí ÁèÞíá.

Ôçí 18.4.2005 óôç Ä/íóç ÅêôÝëåóçò ¸ñãùí Ìïõóåßùí
êáé Ðïëéôéóôéêþí Êôéñßùí, öïñÝá õëïðïßçóçò ôçò ðñÜîçò
«ÅðÝêôáóç êáé åêóõã÷ñïíéóìüò Áñ÷áéïëïãéêïý Ìïõóåß-
ïõ Äåëöþí êáé äéáìüñöùóç ÐåñéâÜëëïíôïò ×þñïõ», åðß
ôçò ïäïý Ðë. Êáñýôóç 12, ÁèÞíá êáé ìåôÜâáóç åéò Äåë-
öïýò.

Ôçí 19.4.2005 èá ðñáãìáôïðïéçèåß åðßóêåøç óôï öõóé-
êü áíôéêåßìåíï ôçò ðñÜîçò «ÅðÝêôáóç êáé åêóõã÷ñïíé-
óìüò Áñ÷áéïëïãéêïý Ìïõóåßïõ Äåëöþí êáé äéáìüñöùóç
ÐåñéâÜëëïíôïò ×þñïõ», åéò Äåëöïýò êáé åðéóôñïöÞ ôçò
åëåãêôéêÞò ïìÜäáò óôçí ÁèÞíá.

Ãéá ôç ìåôÜâáóç êáé ôéò ìåôáêéíÞóåéò ôçò åëåãêôéêÞò
ïìÜäáò óôç Ëáìßá, óôï ÊáñðåíÞóé êáé óôïõò Äåëöïýò èá
÷ñçóéìïðïéçèåß É.×. áõôïêßíçôï Þ ïðïéïäÞðïôå Üëëï ìÝóï

ìáæéêÞò ìåôáöïñÜò. ÊáôÜ ôéò ìåôáêéíÞóåéò åíôüò ôùí íï-
ìþí äýíáôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ôáîß. 

4. ̧ ñãï ôçò ÅëåãêôéêÞò ÏìÜäáò åéäéêüôåñá åßíáé:
� ç äéáðßóôùóç ôçò ðïñåßáò õëïðïßçóçò ôùí åëåã÷ü-

ìåíùí õðïÝñãùí, óýìöùíá ìå ôéò åèíéêÝò êáé êïéíïôéêÝò
äéáôÜîåéò,

� ç ðëçñüôçôá êáé ç íïìéìüôçôá ôùí äéêáéïëïãçôéêþí
êáé ëïéðþí ðáñáóôáôéêþí óôïé÷åßùí ðëçñùìþí êáé 

� ç åîáêñßâùóç ôçò õëïðïßçóçò ôïõ öõóéêïý áíôéêåé-
ìÝíïõ ôïõ Ýñãïõ. 

5. ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôïõ åëÝã÷ïõ èá óõíôá÷èåß Ýêèåóç ìå
ôá áðïôåëÝóìáôá åëÝã÷ïõ, óýìöùíá ìå ôçí õð� áñéèì.
907/052/2.7.2003 ÊïéíÞ ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç (ÖÅÊ 878/
2.7.2003).

6. Óôá ìÝëç ôçò åëåãêôéêÞò ïìÜäáò èá êáôáâëçèåß ç
ðñïâëåðüìåíç áðïæçìßùóç óýìöùíá ìå ôçí õðü óôïé-
÷åßï 3 ôïõ ðñïïéìßïõ áðüöáóç.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 31 Ìáñôßïõ 2005
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ 

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Ö

Áñéèì.2 /16653/0023/Á (4)
¸êäïóç ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ Í.1914/1990

«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé
ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2187/1994 «Ñýèìé-
óç èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ Í. 2198/
1994 «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí ãÝíåé,
óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé äçìé-
ïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðáñáêï-
ëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ
(Üûëïé ôßôëïé)» (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ Í. 2459/1997 «Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(ÖÅÊ 17 Á~ /18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ Í. 2579/1998).

5. Téò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 15 ôïõ Í. 2628/1998 (ÖÅÊ
151/Á/1998), ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ Í.
2682/1999 (ÖÅÊ 16 Á/ 99), êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñ-
èñïõ 37 ôïõ Í. 3130/2003 (ÖÅÊ 76 /Á/ 2003).

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ Í. 2362/95
«Ðåñß Äçìïóßïõ ëïãéóôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ
êñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 247 /Á/ 27.11.1995).

7. Ôçí õð� áñéèì. 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöá-
óç ôïõ Õðïõñãïý ôùí Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí
óýíáøçò, Ýêäïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ë.ð. ôùí äáíåßùí
ôïõ äçìïóßïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)».

8. Ôçí õð� áñéèì. 2/20187/0023/20.04.2004 áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò
üñùí, ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äç-
ìïóßïõ óå Åõñþ, êõìáéíïìÝíïõ åðéôïêßïõ».

9. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ 519/Â/
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19.4.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéï-
ôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

10. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2628/6.7.98 «Óýóôáóç Íïìéêïý
Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá Ïñãáíé-
óìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé Üë-
ëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 151 Á /6.7.1998).

11. Ôçí õð� áñéèì. 2 /72511/0023 Á /29.12.2004 êïéíÞ
áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé
ôïõ ÄéïéêçôÞ ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò «Êáíïíéóìüò ëåé-
ôïõñãßáò ôùí Âáóéêþí Äéáðñáãìáôåõôþí ÁãïñÜò» (ÖÅÊ
10 Ôåý÷ïò Â´/12.01.2005).

12. Ôá õð� áñéèì. 311/24.3.2005 êáé 340/31.3.2005 Ýã-
ãñáöá ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×., áðïöáóßæïõìå:

Ôçí Ýêäïóç ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå åõ-
ñþ, óå Üûëç ìïñöÞ, êõìáéíïìÝíïõ åðéôïêßïõ, äùäåêáå-
ôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò 4.4.2017. Ôá ïìüëïãá èá åêäïèïýí
óôéò 4.4.2005 êáé èá äéáôåèïýí ìå ÉäéùôéêÞ ÔïðïèÝôçóç
êáé óýìöùíá ìå ôïõò ðáñáêÜôù üñïõò Ýêäïóçò. 

Á. ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ
1. Ôá ïìüëïãá èá äéáôåèïýí óå ôéìÞ õðü ôï Üñôéï

(99,97%).
2. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá Ýê-

äïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï êõìáéíüìåíï ôï ïðïßï ïñßæåôáé
ßóï ìå ôï ðñïóöåñüìåíï äéáôñáðåæéêü åðéôüêéï ãéá 6ìçíç
ôïêïöüñï ðåñßïäï (6 months Euribor), óôç ÷ñçìáôáãïñÜ
ôçò Åõñùæþíçò óôéò 11.00 ð.ì. þñá Âñõîåëëþí, äõï åñ-
ãÜóéìåò çìÝñåò ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò êÜèå ôïêïöüñïõ ðå-
ñéüäïõ ðëÝïí åíüò ðåñéèùñßïõ 0,09%. Ôï ðåñéèþñéï áõ-
ôü (0,09%) èá éó÷ýåé ãéá üëç ôç äéÜñêåéá ôùí ïìïëüãùí.

3. Ãéá ôçí ðñþôç 6ìçíç ôïêïöüñï ðåñßïäï, ç ïðïßá áñ-
÷ßæåé óôéò 4 Áðñéëßïõ 2005 (óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ) êáé
ëÞãåé ôçí 4ç Ïêôùâñßïõ 2005 (ìç óõìðåñéëáìâáíïìÝ-
íçò), ôï åðéôüêéï ïñßæåôáé óôï 2,297% (2,207%+0,09%).

4. Ãéá ôéò åðüìåíåò ôïêïöüñïõò ðåñéüäïõò ôï åðéôüêéï
èá ðñïóäéïñßæåôáé ìå áðüöáóç ôïõ Õð. Ïéêïíïìßáò êáé
Ïéêïíïìéêþí óýìöùíá ìå ôá ïñéæüìåíá óôçí ðáñáðÜíù
ðáñÜãñáöï 2, êáèþò êáé óôçí áðüöáóç ôïõ Õð. Ïéêïíï-
ìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Ãåíéêïß üñïé Ýêäïóçò ôùí ïìïëü-
ãùí, êõìáéíïìÝíïõ åðéôïêßïõ óå åõñþ, ðïõ åêäßäïíôáé
áðü ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï». 

5. Ï ôüêïò ôùí ïìïëüãùí õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç
ïíïìáóôéêÞ áîßá ÷éëßùí åõñþ (6 1.000), ìå âÜóç ôïí ðñáã-
ìáôéêü áñéèìü çìåñþí êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé
Ýôïò 360 çìåñþí êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõëåõìÝíïò.

6. Ôï ðïóü ôçò Ýêäïóçò ïñßæåôáé óå ôñßá äéóåêáôïììý-
ñéá ðåíôáêüóéá åêáôïììýñéá åõñþ (6 3.500.000.000) êáé
êáôáíÝìåôáé óôéò ÔñÜðåæåò óýìöùíá ìå ôïí ðáñáêÜôù
ðßíáêá  êáôáíïìÞò:

ÔÑÁÐÅÆÁ ÐÏÓÏ
ALPHA BANK AE 910.000.000,00 6 

NATIONAL BANK OF GREECE 910.000.000,00 6 

EFG EUROBANK ERGASIAS 910.000.000,00 6 

EMPORIKI BANK 500.000.000,00 6 

ÔÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ AE 270.000.000,00 6 

ÓÕÍÏËÏ: 3.500.000.000,00 6 

7. Ãéá ôç äéÜèåóç áõôÞ ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï èá êáôá-
âÜëëåé óôéò ðáñáðÜíù ÔñÜðåæåò ðñïìÞèåéá ßóç ìå 0,14%.

8. Ïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí õðüêåéíôáé óå öïñïëüãçóç
âÜóåé óõíôåëåóôïý öïñïëüãçóçò ðïõ éó÷ýåé êáôÜ ôçí Ýê-

äïóç ôùí ôßôëùí (10%). Ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ èá ãß-
íåé êáôÜ ôçí åîáñãýñùóç ôùí ôïêïìåñéäßùí.

Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóÞ ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôå-
ëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí ÷áñ-
ôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

9. Ç êáôáâïëÞ ôïõ áíôéôßìïõ áãïñÜò ôßôëùí (Settlement)
èá ãßíåé óôéò 4 Áðñéëßïõ 2005, çìåñïìçíßá ôçò Ýêäïóçò
ôùí ôßôëùí.

10. ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýïõí ïé Ãåíéêïß üñïé ïìïëüãùí Åë-
ëçíéêïý Äçìïóßïõ óå åõñþ, êõìáéíïìÝíïõ åðéôïêßïõ,
üðùò ðåñéãñÜöïíôáé óôçí áðüöáóÞ ìáò ç õð� áñéèì.
2/20187/0023/20.04.2004.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 31 Ìáñôßïõ 2005
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Ö

Áñéèì.33225/Ã4 (5)
ÊñéôÞñéá äéáäéêáóßá êáé üñãáíá åðéëïãÞò ôùí Åêð/êùí

ÖõóéêÞò ÁãùãÞò ãéá ôá ôìÞìáôá ÁèëçôéêÞò Äéåõêü-
ëõíóçò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ ( Ô.Á.Ä-Å.Ô.Á.Ä.).

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÊÁÉ ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ Í.1566/1985 « ÄïìÞ

êáé ëåéôïõñãßá ôçò ÐñùôïâÜèìéáò êáé ÄåõôåñïâÜèìéáò
Åêðáßäåõóçò « üðùò Þäç éó÷ýåé.

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 6 ôçò õð� áñéèì. Ã4/902/
29.9.1998 Áðüöáóçò ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé
ÈñçóêåõìÜôùí ( ÖÅÊ 21/Â/17.1.1990) ðïõ êõñþèçêå ìå
ôï Üñèñï 7 ôïõ Í.1894/1990 (ÖÅÊ 110/Á´). 

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 14 ôïõ Í.2817/2000 ( ÖÅÊ
78 ô.Á´ 14.3.2000 )» åêðáßäåõóç ôùí áôüìùí ìå åéäéêÝò åê-
ðáéäåõôéêÝò áíÜãêåò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò».

4. Ôçí õð� áñéèì. 3/2005 ðñÜîç ôçò ÊåíôñéêÞò Åðéôñï-
ðÞò Áèëçôéêþí ÔÜîåùí ðïõ óõãêñïôÞèçêå ìå ôçí õð�
áñéèì. Ã4/92180/8.9.2004 ( ÖÅÊ 1390/ô.Â/10.9.2004) Êïé-
íÞ Áðüöáóç ôùí Õðïõñãþí ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Èñç-
óêåõìÜôùí êáé Ðïëéôéóìïý).

5. Ôçí õð� áñéèì. ÓÔ5/53/31.10.2001 Áðüöáóç ôïõ Ðñù-
èõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé Èñç-
óêåõìÜôùí ( ÖÅÊ 484/31.10.2001).

6. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôçí áðüöáóç áõôÞ äåí ðñïêáëåß-
ôáé åðéðëÝïí äáðÜíç óôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü, áðï-
öáóßæïõìå:

Ïñßæïõìå ôá êñéôÞñéá, ôç äéáäéêáóßá êáé ôá üñãáíá ãéá
ôçí åðéëïãÞ ôùí äéäáóêüíôùí Åêðáéäåõôéêþí ÖõóéêÞò
ÁãùãÞò, ùò åîÞò:

Á´ ÊÑÉÔÇÑÉÁ ÅÐÉËÏÃÇÓ

ÊáôÜ ôçí åðéëïãÞ ìïíßìùí åêðáéäåõôéêþí êáé áíáðëç-
ñùôþí ðôõ÷éïý÷ùí ÖõóéêÞò ÁãùãÞò, ðïõ èá äéäÜîïõí
óôá Ô.Á.Ä - Å.Ô.Á.Ä óõíåêôéìþíôáé ôá ðáñáêÜôù êñéôÞñéá
ôá ïðïßá ìïñéïäïôïýíôáé ùò áêïëïýèùò:

1. ÅÉÄÉÊÏÔÇÔÁ ÓÔÏ ÁÍÔÉÓÔÏÉ×Ï ÁÈËÇÌÁ
� Ç êýñéá åéäéêüôçôá óôï óõãêåêñéìÝíï Üèëçìá áðü

Ô.Å.Ö.Á.Á ôùí Åëëçíéêþí Ðáíåðéóôçìßùí ìüñéá Äýï (2).
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ÄéÜèåóç 10åôþí ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ
óôéò 10.6.2005 ìÝóù Äçìïðñáóßáò ìå Üíïéãìá (re-
opening) ôçò áñ÷éêÞò Ýêäïóçò 22.2.2005 êáé ëÞîçò
20.7.2015. .................................................................. 1

ÄéÜèåóç 10åôþí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ åðá-
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ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 2/30721/0023Á (1)
ÄéÜèåóç 10åôþí ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óôéò

10.6.2005 ìÝóù Äçìïðñáóßáò ìå Üíïéãìá (re-opening)
ôçò áñ÷éêÞò Ýêäïóçò 22.2.2005 êáé ëÞîçò 20.7.2015.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ í. 1914/1990

«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé
ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò äéá-
ôÜîåéò» (ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í. 2187/1994 «Ñýèìéóç
èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ í. 2198/1994
«Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí ãÝíåé, óýíáøç
äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé äçìéïõñãßá óôçí
ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðáñáêïëïýèçóçò Óõ-
íáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ (Üûëïé ôßôëïé)»
(ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ í. 2362/1995
«Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ
ÊñÜôïõò ê.á.ä.» (ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í. 2459/1997 «ÊáôÜñ-
ãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ
17Á'/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 9 ôïõ í.
2579/1998.

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ í. 2682/1999 (ÖÅÊ 16 Á/
1999).

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2842/27.9.2000 «ËÞøç óõìðëçñùìáôé-
êþí ìÝôñùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí (ÅÊ) 1103/1997,

974/1998 êáé 2866/1998 ôïõ Óõìâïõëßïõ, üðùò éó÷ýïõí ó÷åôé-
êÜ ìå ôçí åéóáãùãÞ ôïõ ÅÕÑÙ». (ÖÅÊ 207/ Á/27.9.2000).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ í. 3130/28.3.2003
(ÖÅÊ 76/Á) «Ìéóèþóåéò áêéíÞôùí ãéá ôç óôÝãáóç Äçìïóßùí
Õðçñåóéþí ê.á.ä.».

9. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2628//6.7.1998 «Óýóôáóç Íïìéêïý
Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá Ïñãáíéóìüò
Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé Üëëåò äéáôÜ-
îåéò» (ÖÅÊ 151 Á/6.7.1998).

10. Ôçí õð� áñéèì. 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöá-
óç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí
äáðáíþí óýíáøçò, Ýêäïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ëð. ôùí
äáíåßùí ôïõ äçìïóßïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)».

11. Ôçí õð� áñéèì. 2/4627/0023/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò üñùí,
ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå
Åõñþ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ».

12. Ôçí õð� áñéèì. 2/8578/0023Á/16.2.2005 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «¸êäïóç óôéò
22.2.2005 êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, óå Üûëç
ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, 10åôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò
20.7.2015».

13. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ 519/Â/
17.3.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñãïý
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôïõò Õöõðïõñ-
ãïýò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

14. Ôçí õð� áñéèì. 2/72511/0023Á/29.12.2004 êïéíÞ áðü-
öáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé ôïõ Äé-
ïéêçôÞ ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò «Êáíïíéóìüò ëåéôïõñ-
ãßáò ôùí Âáóéêþí Äéáðñáãìáôåõôþí ÁãïñÜò». (ÖÅÊ 10 Ôåý-
÷ïò Â´/12.1.2005).

15. Ôï õð� áñéèì. 590/3.6.2005 Ýããñáöï ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×.,
áðïöáóßæïõìå:

Ïñßæïõìå ôïõò âáóéêïýò üñïõò Ýêäïóçò êáèþò êáé ôçí
äéáäéêáóßá ôçò äçìïðñáóßáò ìÝóù ôçò ïðïßáò èá äéáôå-
èïýí óôéò 10.6.2005 ôßôëïé ìå Üíïéãìá re-opening ôçò áñ÷é-
êÞò Ýêäïóçò (22.2.2005) ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóß-
ïõ, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, 10åôïýò äéÜñêåé-
áò, êáé ëÞîçò 20.7.2015.

ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ
1) Ïé ôßôëïé, ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí óôéò 10.6.2005 åßíáé

ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå åõñþ, óôáèåñïý åðé-
ôïêßïõ, äéÜñêåéáò äÝêá (10) åôþí, ìå çìåñïìçíßá áñ÷éêÞò
Ýêäïóçò 22.2.2005 êáé ëÞîçò 20.7.2015.
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2) Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 1.000 åõñþ.
3) Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí åßíáé ôï ßäéï ìå áõôü ôçò áñ-

÷éêÞò Ýêäïóçò 3,70% åôçóßùò óôáèåñü ãéá üëç ôçí äéÜñêåéá
ôùí ïìïëüãùí.

4) Ôï ðïóü, ôï ïðïßï èá äçìïðñáôçèåß ïñßæåôáé óå Ýíá äéóå-
êáôïììýñéï ðåíôáêüóéá åêáôïììýñéá åõñþ (6 1.500.000.000).

5) á. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá
ÝêäïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéÜ
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ áîßá
61.000, ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéèìü çìåñþí êÜèå ôïêï-
öüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366 çìåñþí {actual/ac-
tual(ISMA)} êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõëåõìÝíïò.

â. Óôéò 10.6.2005 ðïõ åßíáé ç çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò (re-
opening) ôçò Ýêäïóçò êáé äéáêáíïíéóìïý èá êáôáâëçèïýí
ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí, ðïõ áöïñïýí ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 22.2.2005 ìÝ÷ñé êáé 10.6.2005 óå åõ-
ñþ óôñïããõëïðïéçìÝíïé óôá 2 äåêáäéêÜ øçößá.

ã. Ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜ-
óôçìá èá õðïëïãéóèïýí, åðß ôçò åëÜ÷éóôçò ïíïìáóôéêÞò
áîßáò (6 1.000) ìå áðüäïóç, ç ïðïßá ðñïêýðôåé áðü ôï âá-
óéêü åðéôüêéï 3,70% åðß ôï êëÜóìá çìåñþí 108/365 êáé åßíáé
ßóç ìå 1,0947950%. ̧ ôóé ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðá-
ñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åßíáé 6 10,95.

6) Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò
áîßá.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá, ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç, ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèåôïò
ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé, ç çìÝñá êáôÜ ôçí ïðïßá
åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá ïé åìðïñéêÝò ôñÜðåæåò
êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí ïðïßá ëåéôïõñ-
ãåß ôï óýóôçìá T.A.R.G.E.T.

7) Ïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí õðüêåéíôáé óå öïñïëüãçóç âÜ-
óåé óõíôåëåóôïý öïñïëüãçóçò ðïõ éó÷ýåé  êáôÜ ôçí Ýêäï-
óç ôùí ôßôëùí (10%). Ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ èá ãßíåé
êáôÜ ôçí åîáñãýñùóç ôùí ôïêïìåñéäßùí.

Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóÞ ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí
÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí ÷áñôïóÞ-
ìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

8) Ïé ëïéðïß üñïé ôùí ïìïëüãùí åßíáé ßäéïé ìå áõôïýò ðïõ
éó÷ýïõí êáé ãéá ôá ëïéðÜ ïìüëïãá ôïõ Äçìïóßïõ óå åõñþ
óôáèåñïý åðéôïêßïõ.

Â~ ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ
1) Ç äçìïðñáóßá èá åßíáé ôýðïõ áíôáãùíéóôéêþí ðñï-

óöïñþí (competitive auction Þ multiple price auction) êáé èá
äéåîá÷èåß âÜóåé ôïõ Êáíïíéóìïý Ëåéôïõñãßáò ôùí Âáóéêþí
Äéáðñáãìáôåõôþí ÁãïñÜò, ôçí Ôñßôç 7 Éïõíßïõ 2005, ìÝóù
ôçò ÇÄÁÔ áðü ôïí Ïñãáíéóìü Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝ-
ïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.).

2) Äéêáßùìá õðïâïëÞò áíôáãùíéóôéêþí ðñïóöïñþí
Ý÷ïõí ìüíï ïé Âáóéêïß ÄéáðñáãìáôåõôÝò ÁãïñÜò, ïé ïðïßïé
õðïâÜëëïõí ìÝ÷ñé 5 áíôáãùíéóôéêÝò ðñïóöïñÝò Ýêáóôïò.
Ôï åëÜ÷éóôï ðïóü êÜèå ðñïóöïñÜò äåí èá õðïëåßðåôáé ôùí
ðÝíôå åêáôïììõñßùí åõñþ (6 5.000.000) êáé äåí èá õðåñ-
âáßíåé óå ïíïìáóôéêÞ áîßá ôï äçìïðñáôïýìåíï ðïóü.

Ïé ðñïóöïñÝò èá áíáöÝñïíôáé óå ïíïìáóôéêÝò áîßåò
ðïëëáðëÜóéåò ôùí ðåíôáêïóßùí ÷éëéÜäùí åõñþ (6 500.000).

3) ÊÜèå ðñïóöïñÜ ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé ôçí ïíïìáóôé-
êÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí ðïõ æçôïýíôáé êáèþò êáé ôçí ôéìÞ ðïõ
åßíáé äéáôåèåéìÝíïò íá ðëçñþóåé ï êÜèå Âáóéêüò Äéáðñáã-
ìáôåõôÞò.

Ôï ðñïóöåñüìåíï ôßìçìá ðïõ èá õðïâëçèåß äåí èá óõ-
ìðåñéëáìâÜíåé ôïõò äåäïõëåõìÝíïõò ôüêïõò (clean price).

4) ÅÜí äýï Þ ðåñéóóüôåñåò ðñïóöïñÝò ôçò ßäéáò ôéìÞò ôý-
÷åé íá ãßíïõí åí ìÝñåé äåêôÝò ôüôå ç êáôáíïìÞ ôùí ôßôëùí

ðïõ èá êáôáêõñùèïýí óôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò óôç äçìï-
ðñáóßá èá ãßíåé áíáëïãéêÜ  êáé ìå ðñïóÝããéóç ôá ÷ßëéá åõñþ
(6 1.000).

5) Ìç áíôáãùíéóôéêÝò ðñïóöïñÝò äéêáéïýíôáé íá õðï-
âÜëëïõí ìüíï ïé Âáóéêïß ÄéáðñáãìáôåõôÝò (ìßá ìç áíôáãù-
íéóôéêÞ ðñïóöïñÜ Ýêáóôïò). Ç ðïóüôçôá ðïõ èá äéáôßèåôáé
ìå ôç äéáäéêáóßá áõôÞ åê ìÝñïõò ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ,
äåí èá õðåñâáßíåé ôï 20% ôïõ äçìïðñáôïýìåíïõ ðïóïý. Ç
êáôáíïìÞ óôïõò åíäéáöåñüìåíïõò ãßíåôáé áíÜëïãá ìå ôç
óõììåôï÷Þ ôïõò óôéò ìç áíôáãùíéóôéêÝò ðñïóöïñÝò. Ïé ìç
áíôáãùíéóôéêÝò ðñïóöïñÝò éêáíïðïéïýíôáé óôç ìÝóç óôáè-
ìéêÞ ôéìÞ üëùí ôùí åðéôõ÷þí áíôáãùíéóôéêþí ðñïóöïñþí. 

Ç êÜèå ìéá ìç áíôáãùíéóôéêÞ ðñïóöïñÜ äåí ìðïñåß íá
õðåñâáßíåé ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ äéáôßèåôáé ìå ôç ìÝèïäï
ôùí ìç áíôáãùíéóôéêþí ðñïóöïñþí.

Ïé ðñïóöïñÝò èá õðïâëçèïýí, ìÝóù ôçò ÇÄÁÔ óôéò 7 Éïõ-
íßïõ 2005 êáé ìÝ÷ñé ôçí 12.00 ìåóçìâñéíÞ þñá ÅëëÜäïò.

6) Ç áíáããåëßá ôùí åðéôõ÷þí ðñïóöïñþí êáé ôùí áðïôå-
ëåóìÜôùí ôçò äçìïðñáóßáò èá ãßíåé ôçí ßäéá çìÝñá ôçò äéå-
îáãùãÞò ôçò äçìïðñáóßáò óôéò 7 Éïõíßïõ 2005 êáé ìÝ÷ñé ôçí
12:45 ìåóçìâñéíÞ þñá ÅëëÜäïò , áðü ôïí Ïñãáíéóìü Äéá-
÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.).

7) Ïé Âáóéêïß ÄéáðñáãìáôåõôÝò ÁãïñÜò Ý÷ïõí ôï äéêáßù-
ìá, ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò äçìïðñáóßáò êáé åíôüò äýï åñãÜóé-
ìùí çìåñþí (ìÝ÷ñé ôç 12:00 ìåóçìâñéíÞ þñá ÅëëÜäïò ôçò
9 Éïõíßïõ 2005), íá õðïâÜëïõí ðñïóöïñÝò ìÝóù ôçò ÇÄÁÔ,
ãéá ôçí áðüêôçóç óôç ìÝóç óôáèìéêÞ ôéìÞ ôçò äçìïðñáóßáò
åðß ðëÝïí ôßôëùí ìÝ÷ñé óõíïëéêÞò ïíïìáóôéêÞò áîßáò ßóçò
ðñïò ôï 20% ôïõ äçìïðñáôïýìåíïõ ðïóïý. Óôçí ðåñßðôù-
óç ðïõ ç óõíïëéêÞ ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí íÝùí ðñïóöïñþí
õðåñâáßíåé ôï áíùôÝñù ðïóïóôü, ç êáôáíïìÞ ôùí ôßôëùí óå
êÜèå Ýíáí Âáóéêü ÄéáðñáãìáôåõôÞ èá ãßíåôáé ìå ôçí áíá-
ëïãßá ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôï ìÝóï óôáèìéêü ðïóïóôü óõì-
ìåôï÷Þò åíüò åêÜóôïõ óôéò åðéôõ÷åßò áíôáãùíéóôéêÝò ðñï-
óöïñÝò ôùí ðñïçãïõìÝíùí ôçò ðáñïýóáò ôñéþí äçìïðñá-
óéþí ïìïëüãùí. Ôï ôõ÷üí áäéÜèåôï õðüëïéðï áõôïý ôïõ
ðïóïý èá êáôáíÝìåôáé åî ßóïõ óôïõò åíäéáöåñüìåíïõò Âá-
óéêïýò ÄéáðñáãìáôåõôÝò ÁãïñÜò.

Ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí ðáñáðÜíù ìç áíôáãùíéóôéêþí
ðñïóöïñþí èá áíáêïéíùèïýí óôïõò åíäéáöåñüìåíïõò ìÝ-
÷ñé ôçí 12:45 ìåóçìâñéíÞ þñá ÅëëÜäïò ôçò 9 Éïõíßïõ 2005,
áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò (ÇÄÁÔ).

8) Ïé õðïâáëëüìåíåò óôéò äçìïðñáóßåò ðñïóöïñÝò, êá-
ôáôáóóüìåíåò êáôÜ öèßíïõóá ôÜîç ôéìþí, åßôå éêáíïðïéïý-
íôáé üëåò êáôÜ óåéñÜ ìÝ÷ñé ôïõ ýøïõò ôïõ äçìïðñáôïýìå-
íïõ ðïóïý, åßôå áêõñþíåôáé ç äçìïðñáóßá åî ïëïêëÞñïõ. Ï
åêäüôçò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá åðáíÜëçøçò ôçò áêõñùèåß-
óáò äçìïðñáóßáò.

9) Êáô' åîáßñåóç, óå ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷åé óçìáíôéêÞ
áðüêëéóç ôùí ôéìþí ðïõ äüèçêáí ãéá ôï 80% ôïõ äçìïðñá-
ôçèÝíôïò ðïóïý óå ó÷Ýóç ìå ôéò ôéìÝò ðïõ äüèçêáí ãéá ôï
åíáðïìÝíïí 20%, ï åêäüôçò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá áðïñ-
ñïöÞóåé ìüíï ôï 80% ôïõ äçìïðñáôçèÝíôïò ðïóïý.

10) Ç êáôáâïëÞ ôïõ áíôéôßìïõ áãïñÜò ôßôëùí (Settlement)
èá ãßíåé óôéò 10 Éïõíßïõ 2005, çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò (re-
opening) ôçò áñ÷éêÞò Ýêäïóçò (22.2.2005).

11) Óôá ôïêïìåñßäéá ôùí Üõëùí ôßôëùí äßäåôáé ç äõíáôü-
ôçôá îå÷ùñéóôÞò äéáðñáãìÜôåõóçò (Stripping). Ïé êùäéêïß
áñéèìïß (ÉSIN) ôùí ïìïëüãùí èá åßíáé åêåßíïé ïé ïðïßïé åß÷áí
äïèåß êáôÜ ôçí Ýêäïóç ôçò 22.2.2005.

12) Ç áîßùóç ôùí êïìéóôþí ãéá ôï êåöÜëáéï êáé ôïõò ôü-
êïõò õðüêåéôáé óå ðåíôáåôÞ ðáñáãñáöÞ.

13) Ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï äéáôçñåß ôï äéêáßùìá ìå áðüöá-
óç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, íá ðñïáãï-
ñÜóåé ìÝñïò Þ ôï óýíïëï ôùí ïìïëüãùí ïðïéáäÞðïôå ÷ñï-

11452 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight



íéêÞ óôéãìÞ, åßôå óôçí áíïéêôÞ áãïñÜ Þ ìå ïðïéïäÞðïôå Üë-
ëï ôñüðï.

14) Ôá ïìüëïãá åßíáé äéáðñáãìáôåýóéìá óôï ×ñçìáôéóôÞ-
ñéï áîéþí Áèçíþí, óôçí ÇëåêôñïíéêÞ ÄåõôåñïãåíÞ ÁãïñÜ
ôßôëùí (Ç.Ä.Á.Ô.) êáé óôç äéáôñáðåæéêÞ áãïñÜ (O.T.C.).

15) Ãéá ôá ïìüëïãá áõôÜ äåí èá äïèåß êáìßá ðñïìÞèåéá
äéÜèåóçò.

Ã~ ÄÉÁÈÅÓÇ ÓÅ ÖÕÓÉÊÁ ÐÑÏÓÙÐÁ
ÌåôÜ ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò êáé äéáêáíïíéóìïý 10 Éïõ-

íßïõ 2005 (óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò), ìÝ÷ñé êáé ðÝíôå (5) åñ-
ãÜóéìåò çìÝñåò, äçëáäÞ ìÝ÷ñé êáé ôç ÐáñáóêåõÞ 17ç Éïõíß-
ïõ 2005, ç ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò, ïé ôñÜðåæåò, ôá ðéóôùôéêÜ
éäñýìáôá, ïé ×ñçìáôéóôÝò - ìÝëç ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áîéþí
Áèçíþí êáé ëïéðïß öïñåßò, ïé ïðïßïé åßíáé åîïõóéïäïôçìÝíïé
áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò êáé Ý÷ïõí óôçí êáôï÷Þ ôïõò
ïìüëïãá áðü ôçí ðáñáðÜíù åðáíÝêäïóç (10.6.2005), ìðï-
ñïýí íá äéáèÝôïõí ôïõò ôßôëïõò, ðïõ êáôÝ÷ïõí óôá öõóéêÜ
ðñüóùðá, óå áðåñéüñéóôá ðïóÜ óôçí ôéìÞ ìåôáðþëçóçò,
ðïõ èá Ý÷ïõí êáèïñßóåé ïé ßäéïé.

Ðñïûðüèåóç ãéá ôçí ðáñáðÜíù äéÜèåóç åßíáé ïé åðåíäõ-
ôÝò íá åßíáé öõóéêÜ ðñüóùðá - êÜôïéêïé ôçò Å.Å., íá äéáèÝ-
ôïõí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ (Á.Ö.Ì.) êáé íá Ý÷ïõí
ìåñßäá åðåíäõôÞ êáé ëïãáñéáóìü óôï Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý
Áðïèåôçñßïõ Áîéþí (Ê.Á.Á.).

Ôá ïìüëïãá ðïõ èá äéáôßèåíôáé ìå ôçí ðáñáðÜíù äéáäé-
êáóßá, èá åßíáé áöïñïëüãçôá, èá éó÷ýåé ôï ISIN Â ãéá ôá öõ-
óéêÜ ðñüóùðá, ÷ùñßò ðáñÜãùãïõò ôßôëïõò, äçëáäÞ äåí
åðéôñÝðåôáé ç áðïêïðÞ ôùí ôïêïìåñéäßùí áðü ôï óþìá êáé
áðïôåëåß ìéá áðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí öïñïáðáëëáãÞ.

Ôá öõóéêÜ ðñüóùðá èá äéêáéïýíôáé öïñïáðáëëáãÞ, åöü-
óïí ïé ôßôëïé áðïêôþíôáé ìÝóá óå ðÝíôå åñãÜóéìåò çìÝñåò
áðü ôçí çìÝñá ôçò åðáíÝêäïóÞò ôïõò êáé äéáêñáôþíôáé ìÝ-
÷ñé ôç ëÞîç ôïõò.

Ôï äéêáßùìá ôçò öïñïáðáëëáãÞò ðñïêýðôåé áðïêëåéóôé-
êÜ áðü ôéò åããñáöÝò ôïõ Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ
Áîéþí.

ÊÜèå çìÝñá äéÜèåóçò ïé ôñÜðåæåò êáé ëïéðÜ éäñýìáôá,
åíçìåñþíïõí ôï óýóôçìá ôùí Üûëùí ôßôëùí ôçò ÔñÜðåæáò
ôçò ÅëëÜäáò ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôùí ïìïëüãùí áðü ôï áñ÷éêü
ISIN (äçìïðñáóßáò) óôï Â ISIN (Ýêäïóçò ãéá öõóéêÜ ðñü-
óùðá), êáôÜ ôçí óõíÞèç äéáäéêÜóéá, êáèþò êáé ôéò áíôßóôïé-
÷åò ìåñßäåò ôùí åðåíäõôþí óôï Ó.Á.Ô. ôïõ Ê.Á.Á.

Ïé åðåíäõôÝò êÜôï÷ïé ôùí ïìïëüãùí ôïõ ISIN B ìðïñïýí
ãéá ôçí ðþëçóç ôùí ôßôëùí ôïõò, íá áðåõèýíïíôáé óôéò ôñÜ-
ðåæåò êáé ôïõò ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öïñåßò, ïé ïðïß-
ïé èá áãïñÜæïõí ôïõò ôßôëïõò.

Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò ôùí ôßôëùí áðü ôá öõóéêÜ ðñü-
óùðá, ÷ùñßò íá Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìåñéäßïõ,
èá ãßíåôáé ìüíïí áëëáãÞ ôïõ ISIN áðü Â óå Á êáé èá Ý÷ïõí
ôçí ßäéá öïñïëïãéêÞ ìåôá÷åßñéóç ìå ôá êáíïíéêÜ ôïêïìåñß-
äéá.

Óôçí ðåñßðôùóç, ðïõ Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìå-
ñéäßïõ, ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ ôùí åéóðñá÷èÝíôùí ôï-
êïìåñéäßùí èá ãßíåôáé óùñåõôéêÜ. ÄçëáäÞ, ï öüñïò ãéá ôï
óýíïëï ôùí åéóðñá÷èÝíôùí ôïêïìåñéäßùí êáôáâÜëëåôáé
Üìåóá óôç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, ç ïðïßá åí óõíå÷åßá èá ðé-
óôþíåé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï.

Ãéá ôç äéÜèåóç áõôÞ äåí èá äïèåß êáìßá ðñïìÞèåéá äéÜèå-
óçò.

ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåßôáé

äáðÜíç óå âÜñïõò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôï
ïéêïíïìéêü Ýôïò 2005 êáé ãéá ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç, ç
ïðïßá èá êáëõöèåß áðü ôéò êáô' Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí

ðïõ åããñÜöïíôáé óôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü ãéá ôçí åîõ-
ðçñÝôçóç ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò Êõ-
âåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 7 Éïõíßïõ 2005
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Ö

Áñéè. 2/30724/0023Á (2)
ÄéÜèåóç 10åôþí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ åðáíÝê-

äïóçò (re-opening) óôéò 10.6.2005 ìå äçìüóéá åããñá-
öÞ êáé ìå çìåñïìçíßá ëÞîçò 20.7.2015.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ í. 1914/1990

«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé
ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò äéá-
ôÜîåéò» (ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í. 2187/1994 «Ñýèìéóç
èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ í. 2198/1994
«Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí ãÝíåé, óýíáøç
äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé äçìéïõñãßá óôçí
ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðáñáêïëïýèçóçò Óõ-
íáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ (Üûëïé ôßôëïé)»
(ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ í. 2362/1995
«Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí ôïõ
ÊñÜôïõò ê.á.ä.» (ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í. 2459/1997 «ÊáôÜñ-
ãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ
17Á'/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 9 ôïõ í.
2579/1998.

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ í. 2682/1999 (ÖÅÊ 16Á/
1999).

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2842/27.9.2000 «ËÞøç óõìðëçñù-
ìáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí (ÅÊ)
1103/1997, 974/1998 êáé 2866/1998 ôïõ Óõìâïõëßïõ, üðùò
éó÷ýïõí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åéóáãùãÞ ôïõ ÅÕÑÙ». (ÖÅÊ
207/Á/27.9.2000).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ í. 3130/28.3.2003
(ÖÅÊ 76/Á) «Ìéóèþóåéò áêéíÞôùí ãéá ôç óôÝãáóç Äçìïóßùí
Õðçñåóéþí ê.á.ä.».

9. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2628/6.7.1998 «Óýóôáóç Íïìéêïý
Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá Ïñãáíéóìüò
Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé Üëëåò äéáôÜ-
îåéò» (ÖÅÊ 151 Á/6.7.1998).

10. Ôçí õð� áñéèì. 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöá-
óç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí
äáðáíþí óýíáøçò, Ýêäïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ëð. ôùí
äáíåßùí ôïõ äçìïóßïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)».

11. Ôçí õð� áñéèì. 2/4627/0023/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò üñùí,
ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå
Åõñþ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ».

12. Ôçí õð� áñéèì. 2/8578/0023Á/16.2.2005 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «¸êäïóç óôéò
22.2.2005 êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, óå Üûëç
ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, 10åôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò
20.7.2015».

13. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ 519/Â/
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17.3.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ Õðïõñ-
ãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôïõò Õöõ-
ðïõñãïýò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

14. Ôï õð� áñéèì. 590/3.6.2005 Ýããñáöï ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×.,
áðïöáóßæïõìå:

Ôç äéÜèåóç óôéò 10.6.2005, ôßôëùí ìå Üíïéãìá (re-open-
ing) ôçò áñ÷éêÞò Ýêäïóçò (22.2.2005) ïìïëüãùí ôïõ Åëëç-
íéêïý Äçìïóßïõ, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ,
10åôïýò äéÜñêåéáò, êáé ëÞîçò 20.7.2015.

ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ
1) Ïé ôßôëïé, ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí ìå äçìüóéá åããñáöÞ,

åßíáé ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå åõñþ, óôáèåñïý
åðéôïêßïõ, äéÜñêåéáò äÝêá(10) åôþí, ìå çìåñïìçíßá Ýêäï-
óçò 22.2.2005 êáé ëÞîçò 20.7.2015.

2) Ôá ïìüëïãá åßíáé áíþíõìïé ôßôëïé, öÝñïõí ôïêïìåñßäéá,
Ýíá ãéá êÜèå ôïêïöüñï ðåñßïäï êáé åêäßäïíôáé óå Üõëç
ìïñöÞ, åßíáé äå êáôá÷ùñçìÝíá óôï Óýóôçìá ́Áõëùí Ôßôëùí
(Ó.Á.Ô.), ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò.

3) Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 1.000 åõñþ, åíþ
ç ôéìÞ äéÜèåóçò ïñßæåôáé óôï 102,382% ôçò ïíïìáóôéêÞò
áîßáò, äçëáäÞ ßóç ìå ôç ìåóïóôáèìéêÞ ôéìÞ ðïõ äéáìïñöþ-
èçêå óôéò 7 Éïõíßïõ 2005, óôç äçìïðñáóßá ïìïëüãùí ßäéáò
çìåñïìçíßáò Ýêäïóçò êáé ëÞîçò.

4) Ôï ðïóü ôçò ðáñáðÜíù Ýêäïóçò èá êáèïñéóôåß ìå íå-
þôåñç áðüöáóÞ ìáò.

5) Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí åßíáé ôï ßäéï ìå áõôü ôçò áñ-
÷éêÞò Ýêäïóçò 3,70% åôçóßùò óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéá
ôùí ïìïëüãùí.

6) á. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìçíßá
ÝêäïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç äéÜñêåéÜ
ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíïìáóôéêÞ áîßá
61.000, ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéèìü çìåñþí êÜèå ôïêï-
öüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366 çìåñþí {actual/ac-
tual(ISMA)} êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõëåõìÝíïò.

â. Óôéò 10.6.2005 ðïõ åßíáé ç çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò (re-
opening) ôçò Ýêäïóçò êáé äéáêáíïíéóìïý èá êáôáâëçèïýí
ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí, ðïõ áöïñïýí ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 22.2.2005 ìÝ÷ñé êáé 10.6.2005 óå åõ-
ñþ óôñïããõëïðïéçìÝíïé óôá 2 äåêáäéêÜ øçößá.

ã. Ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜ-
óôçìá èá õðïëïãéóèïýí, åðß ôçò åëÜ÷éóôçò ïíïìáóôéêÞò
áîßáò (6 1.000) ìå áðüäïóç, ç ïðïßá ðñïêýðôåé áðü ôï âá-
óéêü åðéôüêéï 3,70% åðß ôï êëÜóìá çìåñþí 108/365 êáé åßíáé
ßóç ìå 1,0947950%. ̧ ôóé ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðá-
ñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åßíáé 6 10,95.

7) Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ ôïõò
áîßá.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá, ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç, ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèåôïò
ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé, ç çìÝñá êáôÜ ôçí ïðïßá
åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá ïé åìðïñéêÝò ôñÜðåæåò
êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí ïðïßá ëåéôïõñ-
ãåß ôï óýóôçìá T.A.R.G.E.T.

8) Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóÞ ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôå-
ëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí ÷áñ-
ôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

9) Ïé ëïéðïß üñïé ôùí ïìïëüãùí åßíáé ßäéïé ìå áõôïýò ðïõ
éó÷ýïõí êáé ãéá ôá ëïéðÜ ïìüëïãá ôïõ Äçìïóßïõ óå åõñþ
óôáèåñïý åðéôïêßïõ. 

10) Ãéá ôá ïìüëïãá áõôÜ ðïõ äéáôßèåíôáé ìå äçìüóéá åã-
ãñáöÞ éó÷ýåé ï êùäéêüò áñéèìüò ISIN B, ï ïðïßïò äåí Ý÷åé
ðáñÜãùãïõò ôßôëïõò, äçëáäÞ äåí åðéôñÝðåôáé ç áðïêïðÞ
ôïêïìåñéäßùí áðü ôï óþìá êáé áðïôåëåß ìßá áðü ôéò âáóéêÝò
ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí öïñïáðáëëáãÞ.

Â~ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÌÅ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÃÃÑÁÖÇ
1) Ôá ïìüëïãá èá äéáôåèïýí ìüíï óå öõóéêÜ ðñüóùðá -

êáôïßêïõò ôçò Å.Å., ìå äçìüóéá åããñáöÞ ìÝóù ôçò ÔñÜðå-
æáò ôçò ÅëëÜäïò, ôùí ôñáðåæþí, ôùí ðéóôùôéêþí éäñõìÜ-
ôùí, ôùí ìåëþí ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áîéþí Áèçíþí êáé ëïé-
ðþí öïñÝùí, ðïõ åßíáé åîïõóéïäïôçìÝíïé áðü ôçí ÔñÜðåæá
ôçò ÅëëÜäïò.

Ç äçìüóéá åããñáöÞ ãéá ôçí äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí èá áñ-
÷ßóåé ôçí ÄåõôÝñá 6 Éïõíßïõ 2005 êáé èá ïëïêëçñùèåß ôçí
ÔåôÜñôç 8 Éïõíßïõ 2005.

2) Ïé åðåíäõôÝò êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò äçìüóéáò åããñá-
öÞò äçëþíïõí õðï÷ñåùôéêÜ:

Ôï Á.Ö.Ì. ôïõò,
Ôç ÷þñá ðñïÝëåõóçò ôïõ Á.Ö.Ì. ôïõò,
Ôï ÷åéñéóôÞ ôïõò óôï Ó.Á.Ô.,
Ôç ìåñßäá êáé ôïí ëïãáñéáóìü ôïõò óôï Ó.Á.Ô.,
Ôï ðïóü ôùí ïìïëüãùí, ãéá ôï ïðïßï åðéèõìïýí íá åã-

ãñáöïýí.
3) Ïé åããñáöÝò èá ãßíïíôáé óå ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000 Åõ-

ñþ, ìå êáôþôåñï üñéï åããñáöÞò ãéá êÜèå åðåíäõôÞ ôá
1.000 Åõñþ êáé ìå áíþôåñï ðïóü åããñáöÞò êáé äéÜèåóçò
ïìüëïãá ïíïìáóôéêÞò áîßáò 15.000 åõñþ. Ç êáôáíïìÞ êáé
ïé åããñáöÝò, èá ãßíïíôáé áðü ôï Ó.Á.Ô. ôïõ Ê.Á.Á., óå ðïë-
ëáðëÜóéá ôùí 1.000 åõñþ.

Ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò, ïé öïñåßò ðïõ èá Ý÷ïõí äéáèÝ-
óåé ïìüëïãá ìå äçìüóéá åããñáöÞ, åíçìåñþíïõí ôï óýóôç-
ìá ôùí Üûëùí ôßôëùí ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáôÜ ôçí
óõíÞèç äéáäéêáóßá.

4) Ïé ðñïóöåñüìåíïé ìå ôçí ðáñáðÜíù äéáäéêáóßá ôßôëïé
èá åßíáé áöïñïëüãçôïé, õðü ôçí ðñïûðüèåóç, üôé èá äéá-
êñáôïýíôáé ìÝ÷ñé ôçí ëÞîç ôïõò. Ôï äéêáßùìá ôçò öïñïá-
ðáëëáãÞò ðñïêýðôåé áðïêëåéóôéêÜ áðü ôéò åããñáöÝò ôïõ
Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí.

5) Ïé åðåíäõôÝò êÜôï÷ïé ôùí ïìïëüãùí ôïõ ISIN B ìðï-
ñïýí ãéá ôçí ðþëçóç ôùí ôßôëùí ôïõò, íá áðåõèýíïíôáé óôéò
ôñÜðåæåò êáé ôïõò ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öïñåßò, ïé
ïðïßïé èá áãïñÜæïõí ôïõò ôßôëïõò.

6) Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò ôùí ôßôëùí áðü ôá öõóéêÜ ðñü-
óùðá, ÷ùñßò íá Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìåñéäßïõ,
èá ãßíåôáé ìüíï áëëáãÞ ôïõ ISIN áðü Â óå Á êáé èá Ý÷ïõí ôçí
ßäéá öïñïëïãéêÞ ìåôá÷åßñéóç ìå ôá êáíïíéêÜ ôïêïìåñßäéá.

Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìåñé-
äßïõ, ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ ôùí åéóðñá÷èÝíôùí ôïêï-
ìåñéäßùí èá ãßíåôáé óùñåõôéêÜ. ÄçëáäÞ ï öüñïò ãéá ôï óý-
íïëï ôùí åéóðñá÷èÝíôùí ôïêïìåñéäßùí êáôáâÜëëåôáé Üìå-
óá óôç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, ç ïðïßá åí óõíå÷åßá èá
ðéóôþíåé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï.

7) Ç êáôáâïëÞ ôïõ áíôéôßìïõ áãïñÜò ôßôëùí (Settlement)
èá ãßíåé óôéò 10 Éïõíßïõ 2005, çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò (re-
opening) ôçò Ýêäïóçò ôçò 22.2.2005.

8) Ãéá ôç äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí óôï åðåíäõôéêü êïéíü áðü
ôéò ôñÜðåæåò êáé ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öïñåßò, èá
äïèåß ðñïìÞèåéá 0,15% åðßóçò èá äïèåß ðñïìÞèåéá óôï
Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí 0,04%.

ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ
Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåßôáé

äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá ôï ïé-
êïíïìéêü Ýôïò 2005 êáé ãéá ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç, ç
ïðïßá èá êáëõöèåß áðü ôéò êáô' Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí
ðïõ åããñÜöïíôáé óôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü ãéá ôçí åîõ-
ðçñÝôçóç ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 7 Éïõíßïõ 2005
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

11454 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
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ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ

ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 885
29 Ioõíßïõ 2005

Óýóôáóç êáé óõãêñüôçóç ÏìÜäáò Åñãáóßáò ãéá ôçí
ïñãÜíùóç êáé äéåýèõíóç ôïõ Ýñãïõ ôçò êáôáãñá-
öÞò êáé áðïôýðùóçò ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôï-
ìÝá êáé ôçò åéóáãùãÞò óôïé÷åßùí óå çëåêôñïíéêü
áñ÷åßï êáé êáèïñéóìüò áðïæçìßùóçò ôùí ìåëþí
áõôÞò. ..................................................................... 1

Êáèïñéóìüò áíùôÜôïõ ïñßïõ áñéèìïý çìåñþí ìåôáêé-
íÞóåùí åêôüò Ýäñáò - åíôüò ðåñéï÷Þò äéêáéïäï-
óßáò- ãéá åêôÝëåóç õðçñåóßáò óôï åóùôåñéêü êáé ôï
åîùôåñéêü (óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò êáé ôçò ÅëëÜ-
äáò) ôïõ ôáêôéêïý ðñïóùðéêïý Õðçñåóéþí Å.Ï.Ô.
Åîùôåñéêïý ãéá ôï Ýôïò 2005.................................. 2

ÄéÜèåóç ôßôëùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ, ìå re
opening óôéò 21.6.2005 ôïõ ôéìáñéèìïðïéçìÝíïõ
ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, óõíïëéêÞò ïíïìáóôéêÞò
áîßáò ÷éëßùí ïêôáêïóßùí åêáôïììõñßùí Åõñþ (6
1.800.000.000). .................................................... 3

Ðáñï÷Þ ôçò åããýçóçò ôïõ Äçìïóßïõ ãéá ôç óôåãáóôé-
êÞ  áðïêáôÜóôáóç ðáëéííïóôïýíôùí ïìïãåíþí
áðü ÷þñåò ôçò ôÝùò ÓïâéåôéêÞò ´Åíùóçò, óôéò Æþ-
íåò Á, Â, Ã êáé Ä ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðéêñÜôåéáò. ......... 4

Êáèïñéóìüò áðïæçìßùóçò ôùí ìåëþí êáé ãñáììáôÝùí
ôùí Åðéôñïðþí åðéëïãÞò ôáêôéêïý êáé åéäéêïý åðé-
óôçìïíéêïý ðñïóùðéêïý ôçò Áñ÷Þò ÄéáóöÜëéóçò
ôïõ ÁðïññÞôïõ ôùí Åðéêïéíùíéþí (ÁÄÁÅ). ............ 5

Ôñïðïðïßçóç ôçò õð� áñéèì. Ö. 959á/1/157150/
15.1.2004 áðüöáóçò ôïõ Õöõðïõñãïý ÅèíéêÞò
¢ìõíáò (ÖÅÊ 89/ ô. Â´/23.1.2004) ðåñß ÓõóôÜóå-
ùò Ðåéèáñ÷éêïý Óõìâïõëßïõ ôçò Áíþôáôçò Ðá-
íåëëÞíéáò Ïìïóðïíäßáò ÅöÝäñùí Áîéùìáôéêþí
(ÁÐÏÅÁ). ................................................................ 6

ÔáêôéêÝò åêðôþóåéò...................................................... 7

ÁíÜêëçóç áðïöÜóåùí êáèéÝñùóçò õðåñùñéáêÞò åñ-
ãáóßáò áóôõíïìéêþí. .............................................. 8

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
Áñéè. 2/14595/0022 (1)
Óýóôáóç êáé óõãêñüôçóç ÏìÜäáò Åñãáóßáò ãéá ôçí ïñ-

ãÜíùóç êáé äéåýèõíóç ôïõ Ýñãïõ ôçò êáôáãñáöÞò êáé
áðïôýðùóçò ôïõ åõñýôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá êáé ôçò
åéóáãùãÞò óôïé÷åßùí óå çëåêôñïíéêü áñ÷åßï êáé êáèï-
ñéóìüò áðïæçìßùóçò ôùí ìåëþí áõôÞò. 

Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ 
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ -

Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 7 êáé 13 ôïõ í. 1558/1985

«ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá» (ÖÅÊ Á´ 137),
üðùò Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó÷ýåé.

2. Ôç äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 3 ðáñ. 6 ôïõ ð.ä. 32/2004 «Óý-
óôáóç êáé Ïñãáíéóìüò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôçò Êõ-
âÝñíçóçò» (ÖÅÊ Á 28), üðùò óõìðëçñþèçêå áðü ôï Üñ-
èñï ìüíï, ðáñ. 5 ôïõ ð.ä. 179/2004 «Ôñïðïðïßçóç ôïõ
Ðñïåäñéêïý ÄéáôÜãìáôïò õð´ áñéèì. 32/2004 «Óýóôáóç
êáé Ïñãáíéóìüò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôçò ÊõâÝñíç-
óçò» (ÖÅÊ Á 156).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ í. 3205/2003 (ÖÅÊ
297/Á).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ í. 1558/1985 (ÖÅÊ
137/Á/1985) üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ í.
2081/1992 (ÖÅÊ 154/Á/1992) êáé áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôï
Üñèñï 1 ôïõ í. 2469.

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 40 ôïõ í. 849/1978 üðùò
ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 8 ôïõ í. 2129/1993.

6. Ôçí õð� áñéèì. 38243/ÄÉÏÅ 922/28.9.2004 (ÖÅÊ
1496/Â´/6.10.2004) áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò
êáé Ïéêïíïìéêþí. 

7. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò ðñï-
êáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý
ýøïõò 4.050 Åõñþ, ç ïðïßá èá êáëõöèåß áðü ôéò ðéóôþóåéò
ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý åîüäùí ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôçò
ÊõâÝñíçóçò Ýôïõò 2005, öïñÝáò 23-640 êáé ÊÁÅ 0515.

8. Ôçí áíÜãêç ãéá ôçí áíáëõôéêÞ êáôáãñáöÞ ôïõ åõñý-
ôåñïõ äçìüóéïõ ôïìÝá êáé ôùí ìïíïìåëþí Þ óõëëïãéêþí
ïñãÜíùí äéïßêçóçò, áðïöáóßæïõìå:

12423

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
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ÕÐÇÑÅÓÉÁ EOT. ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÁÑÉÈÌÏÓ ÇÌÅÑÙÍ
ÌÅÔÁÊÉÍÇÓÅÙÍ

Ã. ÅÏÔ. ÅÎ.ÃÅÑÌÁÍÉÁÓ (Öñáãêöïýñôç & Âåñïëßíï) 70
Ã. ÅÏÔ. ÅÎ.ÌÏÍÁ×ÏÕ 25
Ã. ÅÏÔ. ÅÎ.ÁÕÓÔÑÉÁÓ 30
Ã. ÅÏÔ. ÅÎ.ÅËÂÅÔIÁÓ 35
Ã. ÅÏÔ. ÅÎ.ÑÙÓÉÁÓ&Ê.Á.Ê. 35
Ã. ÅÏÔ. ÅÎ.ÏËËÁÍÄÉÁÓ 35
Ã. ÅÏÔ. ÅÎ.ÉÓÑÁÇË 30
Ã. ÅÏÔ. ÅÎ.Â.ÅÕÑÙÐÇÓ 50
(Ðåñéï÷Þ äéêáéïäïóßáò Óïõçäßá-Íïñâçãßá-Äáíßá-
Öéíëáíäßá-Åóèïíßá-Ëåôïíßá-Ëéèïõáíßá)
Ã. ÅÏÔ. ÅÎ. ÔÓÅ×ÉÁÓ (Ðåñéï÷Þ äéêáéïäïóßáò Ôóå÷ßá- 40
Óëïâáêßá-Ðïëùíßá-Ïõããáñßá)
Ã. ÅÏÔ. ÅÎ. ÉÓÐÁÍÉÁÓ (Éóðáíßá-Ðïñôïãáëßá) 30

ÓÕÍÏËÏ ÇÌÅÑÙÍ 680

2. Ç ðñïâëåðüìåíç óõíïëéêÞ äáðÜíç áíÝñ÷åôáé óôï ðï-
óü ôùí 6 356.000 ðåñßðïõ ãéá ôï 2005 óå âÜñïò ôïõ ðñï-
ûðïëïãéóìïý ôùí Ãñáöåßùí Åîùôåñéêïý ôïõ EOT, ÊÁ
4212 óôïí ïðïßï õðÜñ÷åé áíôßóôïé÷ç ðßóôùóç.

3. Ïé åíôïëÝò ìåôáêéíÞóåùí ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèïýí
óôá ðëáßóéá ôùí áíùôÝñù êáèïñéæïìÝíùí óõíïëéêþí çìå-
ñþí (680) èá åãêñßíïíôáé åê ôùí ðñïôÝñùí ìå áðüöáóç
ôïõ êáôÜ ðåñßðôùóç áñìüäéïõ ïñãÜíïõ, óýìöùíá ìå ôéò
éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò.

4. Äåí åðéôñÝðåôáé óå êáìßá ðåñßðôùóç õðÝñâáóç ôïõ
áñéèìïý çìåñþí ìåôáêßíçóçò ðïõ êáèïñßæïíôáé ùò Üíù.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 6 Éïõíßïõ 2005
ÏÉ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÉ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

Ð. ÄÏÕÊÁÓ ÁÍ. ËÉÁÓÊÏÓ

Ö

Áñéè. 2/32020/0023Á (3)
ÄéÜèåóç ôßôëùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ, ìå re opening

óôéò 21.6.2005 ôïõ ôéìáñéèìïðïéçìÝíïõ ïìïëïãéáêïý
äáíåßïõ, óõíïëéêÞò ïíïìáóôéêÞò áîßáò ÷éëßùí ïêôáêï-
óßùí åêáôïììõñßùí Åõñþ (6 1.800.000.000).

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ í. 1914/1990

«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé
ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í. 2187/1994 «Ñýèìé-
óç èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ í.
2198/1994 «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí
ãÝíåé, óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé
äçìéïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðá-
ñáêïëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñ-
öÞ (Üûëïé ôßôëïé)» (ÖÅÊ 43 Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í. 2459/1997 «Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(ÖÅÊ 17 Á´/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ í. 2579/1998).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ í. 2682/1999 (ÖÅÊ
16 Á/1999), êáèþò êáé ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ í.
3130/2003 (ÖÅÊ 76/Á/2003).

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ í.
2362/1995 «Ðåñß Äçìïóßïõ ëïãéóôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí äá-
ðáíþí ôïõ êñÜôïõò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 247/Á/
27.11.1995).

7. Ôçí õð� áñéèì. 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðüöá-
óç ôïõ Õðïõñãïý ôùí Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß ôùí äáðáíþí
óýíáøçò, Ýêäïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ëð. ôùí äáíåßùí
ôïõ äçìïóßïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)».

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2628/6.7.1998 «Óýóôáóç Íïìéêïý
Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá Ïñãáíé-
óìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.) êáé Üë-
ëåò äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 151 Á/6.7.1998).

9. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.03.2004 (ÖÅÊ
519/Â/17.03.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «ÁíÜèåóç áñìïäéïôÞôùí ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí óôïõò Õöõðïõñ-
ãïýò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

10. Ôçí õð� áñéèì. 2/72511/0023Á/29.12.2004 êïéíÞ
áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí êáé ôïõ ÄéïéêçôÞ ôçò
ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò «Êáíïíéóìüò ëåéôïõñãßáò ôùí Âá-
óéêþí Äéáðñáãìáôåõôþí ÁãïñÜò». (ÖÅÊ 10 Â/12.1.2005).

11. Ôçí õð� áñéèì. 2/16773/0023/Á/20.3.2003 áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí «¸êäïóç óôéò 27.3.2003 êïé-
íïðñáêôéêïý ôéìáñéèìïðïéçìÝíïõ ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ,
óå Üûëç ìïñöÞ, ëÞîçò 25.7.2025».

12. Ôï õð� áñéèì. 622/15.6.2005 Ýããñáöï ôïõ Ï.Ä.ÄÇ.×
ãéá ôçí åðáíÝêäïóç óôéò 21.6.2005 ôïõ ôéìáñéèìïðïéçìÝ-
íïõ ïìïëüãïõ, ëÞîçò 25.7.2025, áðïöáóßæïõìå:

Ôç äéÜèåóç, ôßôëùí ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ, ìå re
opening óôéò 21.6.2005 ôïõ ôéìáñéèìïðïéçìÝíïõ ïìïëï-
ãéáêïý äáíåßïõ, óõíïëéêÞò ïíïìáóôéêÞò áîßáò ÷éëßùí
ïêôáêïóßùí åêáôïììõñßùí Åõñþ (6 1.800.000.000).

Ïé ôßôëïé, ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí, åßíáé ôéìáñéèìïðïéçìÝ-
íá ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óå Üûëç
ìïñöÞ, ëÞîçò 25.7.2025, óôáèåñïý åðéôïêßïõ 2,90%, ìå
ðñüóèåôç ðñüóïäï óõíäåäåìÝíç ìå ôïí ÅíáñìïíéóìÝíï
Äåßêôç Ôéìþí ÊáôáíáëùôÞ ãéá ôçí Åõñùæþíç, åîáéñïõìÝ-
íïõ ôïõ êáðíïý, (HICP excl. tobacco), ISIN GR 0338001
531 êáé ìå ôïõò ðáñáêÜôù üñïõò åðáíÝêäïóçò :

ÔéìÞ äéÜèåóçò 117,082%
Index ratio óôéò 21.6.2005 1,05019
ÄåäïõëåõìÝíïé ôüêïé áíÜ 1.000 6 : 27,62 6
Ãéá ôçí ðáñáðÜíù äéÜèåóç èá êáôáâëçèåß óôï Åëëçíéêü

Äçìüóéï ôï óõíïëéêü ðïóü ôùí äýï äéóåêáôïìõñßùí, äéá-
êïóßùí åîÞíôá äýï åêáôïììõñßùí åíéáêïóßùí åîÞíôá ÷é-
ëéÜäùí Åõñþ (2.262.960.000,00) ôï ïðïßï áíôéóôïé÷åß óå
6 2.213.244.000,00 ãéá áîßá äéáêáíïíéóìïý êáé 6
49.716.000,00 ãéá äåäïõëåõìÝíïõò ôüêïõò ôùí ïìïëü-
ãùí ðïõ áöïñïýí ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü ôçí áñ÷Þ ôçò
ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ 25.7.2004 , Ýùò ôçí çìåñïìçíßá
äéáêáíïíéóìïý 21.6.2005.

Ãéá ôçí ðáñáðÜíù äéÜèåóç ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï èá êá-
ôáâÜëëåé ðñïìÞèåéá äéá÷åßñéóçò êáé êÜëõøçò ôïõ ðïóïý
ôçò Ýêäïóçò, ç ïðïßá áíÝñ÷åôáé óå 0,30% åðß ôçò ïíïìá-
óôéêÞò áîßáò ôùí ïìïëüãùí.

ÊáôÜ ôá ëïéðÜ éó÷ýïõí ïé üñïé ôçò áñ÷éêÞò Ýêäïóçò ôïõ
ôéìáñéèìïðïéçìÝíïõ ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, üðùò ðåñé-
ãñÜöïíôáé óôçí õð� áñéèì. 2/16733/0023Á/20.3.2003
áðüöáóÞ ìáò.
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Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåß-
ôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá
ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2005, ç ïðïßá èá êáëõöèåß áðü ôéò äá-
ðÜíåò åîõðçñÝôçóçò ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò, åíþ ðñïêá-
ëåßôáé äáðÜíç êáé ãéá ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ Ýôç, ç ïðïßá
èá åããñÜöåôáé óôéò êáô´ Ýôïò ðñïâëÝøåéò äáðáíþí åîõ-
ðçñÝôçóçò ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 16 Éïõíßïõ 2005
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Ö

Áñéè. 2/1804/0025 (4)
Ðáñï÷Þ ôçò åããýçóçò ôïõ Äçìïóßïõ ãéá ôç óôåãáóôéêÞ

áðïêáôÜóôáóç ðáëéííïóôïýíôùí ïìïãåíþí áðü ÷þ-
ñåò ôçò ôÝùò ÓïâéåôéêÞò ´Åíùóçò, óôéò Æþíåò Á, Â, Ã
êáé Ä ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðéêñÜôåéáò.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ 
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

´Å÷ïíôáò õðüøç :
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2322/1995 (ÖÅÊ 143/ô.Á´/1995).
2. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 áðüöáóç

ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ  Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïé-
êïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò áñìïäéïôÞôùí ôùí Õöõðïõñãþí
Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

3. Ôçí õð� áñéèì. 96629/6295/8.5.2003 áðüöáóç ôùí
Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, Åóùôåñéêþí, Äç-
ìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò êáé Áéãáßïõ êáé ôïõ
Õöõðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ìå ôçí ïðïßá
åãêñßèçêáí äÜíåéá ãéá ôç óôåãáóôéêÞ áðïêáôÜóôáóç ðá-
ëéííïóôïýíôùí ïìïãåíþí áðü ÷þñåò ôçò ôÝùò ÓïâéåôéêÞò
´Åíùóçò óôéò æþíåò åãêáôÜóôáóçò Á, Â, Ã êáé Ä ôçò Åëëç-
íéêÞò ÅðéêñÜôåéáò.

4. Ôçí õð� áñéèì. 2/31230/0025/6.6.2003 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ìå ôçí ïðïßá ðá-
ñáó÷Ýèçêå ç åããýçóç ôïõ Äçìïóßïõ ãéá ôá ðáñáðÜíù äÜ-
íåéá.

5. Ôçí õð� áñéèì. 96629/15345/2003 áðüöáóç ôùí
Õðïõñãþí Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Åóùôåñéêþí,
Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò ìå ôçí ïðïßá êá-
èïñßæåôáé ç äéáäéêáóßá, ôá êñéôÞñéá, ïé üñïé êáé ïé ðñïû-
ðïèÝóåéò ðáñá÷þñçóçò ïéêïðåäéêþí åêôÜóåùí óå ïìï-
ãåíåßò ðáëéííïóôïýíôåò áðü ÷þñåò ôçò ôÝùò ÓïâéåôéêÞò
´Åíùóçò.

6. Ôçí õð� áñéèì. 2/56365/0025/10.10.2003 áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ìå ôçí ïðïßá
ðáñáó÷Ýèçêå ç åããýçóç ôïõ Äçìïóßïõ ãéá ôá ðáñáðÜíù
äÜíåéá.

7. Ôçí õð� áñéèì.14979/2004 êïéíÞ áðüöáóç ôùí
Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝ-
íôñùóçò, Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Áéãáßïõ êáé Íç-
óéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò êáé ôïõ Õöõðïõñãïý Åóùôåñéêþí,
Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò, ç ïðïßá êùäéêï-
ðïéåß ôçí éó÷ýïõóá íïìïèåóßá ðïõ áöïñÜ óôç óôåãáóôéêÞ
áðïêáôÜóôáóç ôùí ðáëéííïóôïýíôùí ïìïãåíþí áðü ÷þ-
ñåò ôçò ôÝùò ÓïâéåôéêÞò ´Åíùóçò êáé êáôáñãåß üëåò ôéò
ðñïçãïýìåíåò. 

8. Ôçí áðüöáóç ôçò ÄéûðïõñãéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ Üñ-
èñïõ 5 ôïõ í. 2322/95 (Óõíåäñßáóç õð� áñéèì. 2/31.1.2005),

ìå ôçí ïðïßá ðáñáó÷Ýèçêå ç óýìöùíç ãíþìç ôçò óôïí
Õöõðïõñãü Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ãéá ôç ÷ïñÞãçóç
ôçò åããýçóçò ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ ðñïò êÜëõøç ôùí
áíùôÝñù äáíåßùí, áðïöáóßæïõìå:

ÐáñÝ÷ïõìå áíåðéöýëáêôá ôçí åããýçóç ôïõ Åëëçíé-
êïý Äçìïóßïõ ðñïò ôéò ÔñÜðåæåò ôçò ÅõñùðáúêÞò ́Åíù-
óçò ãéá ôç ÷ïñÞãçóç 35.000 äáíåßùí ðïõ èá ÷ïñçãç-
èïýí ãéá ôç óôåãáóôéêÞ áðïêáôÜóôáóç ðáëéííïóôïý-
íôùí ïìïãåíþí áðü ÷þñåò ôçò ôÝùò ÓïâéåôéêÞò
´Åíùóçò, óôéò æþíåò åãêáôÜóôáóçò Á, Â, Ã êáé Ä ôçò Åë-
ëçíéêÞò ÅðéêñÜôåéáò, óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò êáé ðñï-
ûðïèÝóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôçí êïéíÞ áðüöáóç ôùí
Õðïõñãþí Åóùôåñéêþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé Áðï-
êÝíôñùóçò, Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé Áéãáßïõ êáé
ÍçóéùôéêÞò ÐïëéôéêÞò êáé ôïõ Õöõðïõñãïý Åóùôåñé-
êþí, Äçìüóéáò Äéïßêçóçò êáé ÁðïêÝíôñùóçò, õð� áñéèì.
14979/2004.

Ç åããýçóç áõôÞ êáëýðôåé êáôÜ 100% ôá ðáñáðÜíù äÜ-
íåéá ôï ýøïò ôùí ïðïßùí äåí èá õðåñâáßíåé ôï ðïóü ôùí -
39.000- Åõñþ (60.000 - 21.000 ðïõ èåùñåßôáé äùñåÜí
êñáôéêÞ áñùãÞ) ãéá êÜèå äáíåéïäïôïýìåíï íïéêïêõñéü,
äçëáäÞ êáëýðôåé :

� Ôï êåöÜëáéï ôïõ äáíåßïõ, áöïý áöáéñåèåß ôï ìÝñïò
ðïõ áöïñÜ ôç äùñåÜí êñáôéêÞ áñùãÞ.

� Ôï ìÝñïò ôùí ôüêùí åíÞìåñïõ äáíåéóìïý ïé ïðïßïé
äåí åðéäïôïýíôáé áðü ôï ëïã/óìü ôïõ í. 128/1975.

� Ôüêïõò õðåñçìÝñéáò ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìÝ÷ñé êáé
Ýíá ôñßìçíï áðü ôç ëÞîç ôçò êÜèå ëçîéðñüèåóìçò äüóçò,
êáôÜ ôá ïñéæüìåíá êáôùôÝñù.

Ãéá ôá äÜíåéá ðïõ Ý÷ïõí Þäç ÷ïñçãçèåß ìå ðñïçãïýìå-
íåò õðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êáé óôéò ôÝóóåñéò (Á, Â, Ã êáé
Ä) æþíåò åãêáôÜóôáóçò, ç åããýçóç èá éó÷ýåé êáé ãéá ôï
ðïóü ìå ôï ïðïßï ðñïóáõîÜíïíôáé ìÝ÷ñé óõìðëçñþóåùò
ôïõ ðïóïý ôùí -60.000- åõñþ, ìåéïýìåíï êáôÜ ôï ðïóü
ôçò äùñåÜí êñáôéêÞò áñùãÞò. 

Ç äéÜñêåéá ôùí äáíåßùí èá åßíáé 22 ÷ñüíéá ðåñéëáìâá-
íïìÝíçò ðåñéüäïõ ÷Üñéôïò äýï (2) ÷ñüíùí (äçëáäÞ ç
ðñþôç äüóç èá êáôáâëçèåß 24 ìÞíåò ìåôÜ ôçí õðïãñáöÞ
ôçò äáíåéóôéêÞò óýìâáóçò). 

Ðñïûðüèåóç éó÷ýïò ôçò åããýçóçò ôïõ Äçìïóßïõ åßíáé
ç åããñáöÞ õðïèÞêçò åðß ôïõ äáíåéïäïôïýìåíïõ áêéíÞ-
ôïõ êáé õðÝñ ôçò äáíåéïëÞðôñéáò ÔñÜðåæáò. 

Ìå ôçí åããýçóç áõôÞ ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï áíáëáìâÜ-
íåé ôçí õðï÷ñÝùóç íá åîïöëåß ôéò ðñïåñ÷üìåíåò áðü ôéò
áíåîüöëçôåò äüóåéò ôùí áíùôÝñù äáíåßùí áðáéôÞóåéò
ôùí Ôñáðåæþí.

Ïé ÔñÜðåæåò áõôÝò óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí åîïöëÞóïõí
ïé ðñùôïöåéëÝôåò ôéò ëçîéðñüèåóìåò äüóåéò ôïõò Þ ìÝ-
ñïò áõôþí, äéêáéïýíôáé áöïý ðáñÝëèåé Ýíá ôñßìçíï áðü
ôç ëÞîç ôçò êÜèå äüóçò, íá æçôÞóïõí áðü ôï Äçìüóéï
(Ã.Ë.Ê. - Ä.25 - Ä´) ôçí åîüöëçóç ôùí åããõçìÝíùí áðáéôÞ-
óåþí ôïõò ìåôÜ áðü ðñïçãïýìåíç âåâáßùóÞ ôïõò óôçí
áñìüäéá Äçìüóéá ÏéêïíïìéêÞ Õðçñåóßá (Ä.Ï.Õ.) óôï
ëïã/óìü Íï 555 óáí Ýóïäï ôïõ ëïã/óìïý ôïõ Äçìïóßïõ
«ÊåöÜëáéïí Áóöáëßóåùò ×ñçìáôïäïôÞóåùí åê Êåöáëáß-
ùí Þ åããõÞóåé ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ» óýìöùíá ìå ôéò
äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä/ôïò õð� áñéèì. 16/1989 (ÖÅÊ 6/5.1.1989
ô.Á´) êáé ôéò ïäçãßåò ôçò åãêõêëßïõ ìáò ìå õð� áñéèì.
98348/2945/8.8.1979.

Ïé ðñïáíáöåñüìåíåò ÔñÜðåæåò ðñÝðåé íá åðéäéþêïõí
ìÝóá óôïí áíùôÝñù ïñéæüìåíï ÷ñüíï ôùí ôñéþí (3) ìç-
íþí ãéá ôïí ïðïßï ôï Äçìüóéï êáëýðôåé ìå ôçí åããýçóÞ
ôïõ ôïõò ôüêïõò õðåñçìÝñéáò, ôçí åßóðñáîç áðü ôïõò

12426 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)



ã) 15462/25.2.2005 (ÖÅÊ 289/7.3.2005 ô. Â´), 
ä) 25021/18.2.2005 (ÖÅÊ 404/29.3.2005 ô.Â´), 
å) 25649,25650/18.2.2005 (ÖÅÊ 404/29.3.2005 ô. Â´),
óô) 23077, 24889/18.3.2005 (ÖÅÊ 404/29.3.2005 ô.Â´),
æ) 28424/1.4.2005 (ÖÅÊ 475/12.4.2005 ô Â´), ãéá ôïõò ëü-

ãïõò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï õð� áñéèì. 2/23534/0022/
17.5.2005 Ýããñáöï ôïõ Ãåíéêïý Ëïãéóôçñßïõ ôïõ ÊñÜôïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 16 Éïõíßïõ 2005

Ìå åíôïëÞ Õðïõñãïý
Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÐÁÍÏÕÑÇÓ
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OFFERING CIRCULAR 

 

 

The Hellenic Republic 

Euro 250,000,000 
Fixed to Floating Rate Capped Government Bonds due 2024 

Issue Price: 100 per cent. 

The Euro 250,000,000 Fixed to Floating Rate Capped Government Bonds due 2024 (the 
“Bonds”) of The Hellenic Republic (the “Republic”) will bear interest from, and including, 
7 July 2005 and interest will be payable annually in arrear on each Interest Payment Date (see 
“Terms and Conditions of the Bonds – Interest”).  Payments of interest in respect of the 
Bonds will be made without deduction for or on account of Greek taxes, as described, and 
subject to the exceptions set out, under “Terms and Conditions of the Bonds - Taxation”. 

The Bonds will mature on the Interest Payment Date falling on 7 July 2024. 

Application has been made to list the Bonds on the regulated market (as contemplated by 
Directive 2003/71/EC (the “Directive”)) of the Luxembourg Stock Exchange.  

The Bonds will be represented initially by a temporary global bond (the “Temporary Global 
Bond”), without interest coupons or talons, which is expected to be deposited with a common 
depositary (the “Common Depositary”) for Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the 
Euroclear System (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, 
Luxembourg”) for credit on or about 7 July 2005 (the “Closing Date”) to the accounts of 
such clearance systems. The Temporary Global Bond will be exchangeable for a permanent 
global bond (the “Permanent Global Bond”), without interest coupons or talons, to be held 
by the Common Depositary, not earlier than 16 August 2005 upon certification as to non-U.S. 
beneficial ownership. Save in the certain limited circumstances described herein, Bonds in 
definitive form will not be issued in exchange for the Permanent Global Bond. 
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information 
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Bonds is in every 
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and 
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the 
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the 
Bonds. The Republic accepts responsibility accordingly. 

Alpha Bank A.E. and Deutsche Bank AG, London Branch (the “Managers”) have not 
separately verified the information contained herein. Accordingly, no representation, 
warranty or undertaking, express or implied, is made and no responsibility or liability is 
accepted by the Managers as to the accuracy or completeness of the information contained in 
this Offering Circular or any other information provided by the Republic in connection with 
the Bonds or their distribution. 

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation 
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other 
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Bonds and, if 
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been 
authorised by the Republic or the Managers. 

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the 
Bonds (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be 
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that 
any recipient of this Offering Circular should purchase any Bonds. Each investor 
contemplating purchasing any Bonds should make its own independent investigation of the 
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic. 

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information 
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof 
or that any other information supplied in connection with the issue of the Bonds is correct as 
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same. 

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Bonds may be restricted by 
law in certain jurisdictions. The Republic and the Manager do not represent that this 
document may be lawfully distributed or that the Bonds may be lawfully offered, in 
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction, 
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for 
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the 
Republic or the Managers which would permit a public offering of the Bonds or distribution 
of this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, 
the Bonds may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular 
nor any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any 
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable 
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Bonds 
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular there 
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Bonds in 
the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”). 

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires, 
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of 
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European 
Community (as amended from time to time). 
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In connection with the issue of the Bonds, Deutsche Bank AG, London Branch (the 
"Stabilising Manager") (or persons acting on behalf of the Stabilising Manager) may over-
allot Bonds (provided that the aggregate principal amount of Bonds allotted does not exceed 
105 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds) or effect transactions with a 
view to supporting the market price of the Bonds at a level higher than that which might 
otherwise prevail. However, there is no assurance that the Stabilising Manager (or persons 
acting on behalf of a Stabilising Manager) will undertake stabilisation action. Any 
stabilisation action may begin on or after the date of this Offering Circular and, if begun, may 
be ended at any time, but it must end no later than 30 days after the Closing Date. 
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TERMS AND CONDITIONS OF THE BONDS 

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and 
amendment) the Bonds will be subject: 

The Euro 250,000,000 Fixed to Floating Rate Capped Government Bonds due 2024 (the 
“Bonds”) are issued by The Hellenic Republic (the “Republic”) pursuant to (a) article 1 of 
Law 2187/94 of the Republic, as amended and supplemented by article 11 of Law 2628/98 of 
the Republic, and (b) Ministerial Decision No. 2/44514/0004 dated 7 July 1999 of the 
Minister of Finance of the Republic.  Payments in respect of the Bonds will be made 
pursuant to an Agency Agreement (the “Agency Agreement”) dated 5 July 2005 and 
made between the Republic, Deutsche Bank AG, London Branch as fiscal and paying 
agent and agent bank (the “Agent”, which expression shall include any successor agent) 
and Deutsche Bank Luxembourg S.A. as paying agent (together with the Agent, the 
“Paying Agents”, which expression shall include any successor paying agents). 

The Bondholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the 
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 5 July 2005 and made by 
the Republic. 

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection, 
during normal business hours at the specified offices of each of the Paying Agents. The 
Bondholders and the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the 
benefit of, all the provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which 
are binding on them. 

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings 
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless 
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency 
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail. 
Any reference herein to “Bondholders” shall mean the holders of the Bonds and any 
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined 
below). 

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE 

The Bonds are in bearer form and in the denomination of Euro 1,000 (the “Specified 
Denomination”). Any definitive Bonds are issued with interest coupons for the payment 
of interest (the “Coupons”) attached. 

Subject as provided below, title to the Bonds and Coupons will pass by delivery. The 
Republic and each of the Paying Agents may deem and treat the bearer of any Bond or 
Coupon as the absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any 
notice of ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for 
all purposes. 

For as long as any of the Bonds are represented by a global Bond held on behalf of 
Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the Euroclear System (“Euroclear”) and 
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person 
(other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the 
records of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal 
amount of such Bonds (in which regard any certificate or other document issued by 
Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Bonds standing to 
the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of 
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manifest error) shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such 
nominal amount of such Bonds for all purposes other than with respect to the payment of 
principal or interest on the Bonds, for which purpose the bearer of the relevant global Bond 
shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such Bonds in 
accordance with and subject to the terms of the relevant global Bond (and the expressions 
“Bondholder” and “holder of Bonds” and related expressions shall be construed 
accordingly). Bonds which are represented by a global Bond will be transferable only in 
accordance with the rules and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, 
Luxembourg, as the case may be. 

2. STATUS OF THE BONDS AND NEGATIVE PLEDGE 

The Bonds constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this 
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Bonds rank pari passu with all 
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 6 July 
2005 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one above the 
other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. The due 
and punctual payment of the Bonds and the performance of the obligations of the 
Republic with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic. So 
long as any Bond remains outstanding, the Republic shall not create or permit to subsist any 
mortgage, pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, properties or 
assets to secure any External Indebtedness, unless the Bonds shall also be secured by such 
mortgage, pledge, lien or charge equally and rateably with such External Indebtedness or by 
such other security as may be approved by an Extraordinary Resolution of the Bondholders 
(as described in Condition 10). 

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of 
the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any 
existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which 
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or initially placed with a foreign 
institution or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the 
Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or future 
indebtedness for borrowed money of any other person which is borrowed from or initially 
placed with a foreign institution or person under a contract governed by the laws of a 
jurisdiction other than the Republic). 

3. INTEREST 

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates 

The Bonds bear interest from and including 7 July 2005 (the “Interest Commencement 
Date”) and interest will be payable annually in arrear on 7 July in each year (each an 
“Interest Payment Date”).  The first Interest Payment Date will fall in July 2006. If any 
Interest Payment Date would otherwise fall on a day which is not a Business Day it 
shall be postponed to the next day which is a Business Day. Interest will be payable in 
respect of each Interest Period (which expression shall mean the period from and 
including the Interest Commencement Date to but excluding the first Interest Payment 
Date and each successive period from and including an Interest Payment Date to but 
excluding the next succeeding Interest Payment Date). The Interest Periods commencing 
on the Interest Commencement Date to but excluding the Interest Payment Date falling in 
July 2006 is the “First Fixed Rate Interest Period” and the Interest Period commencing on 
the Interest Payment Date falling in July 2006 to but excluding the Interest Payment Date 
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falling in July 2007 is the “Second Fixed Rate Interest Period”.  Each subsequent Interest 
Period is a “Floating Rate Interest Period”. 

(2) Interest Accrual 

Each Bond will cease to bear interest from and including its due date for redemption unless, 
upon due presentation, payment of the principal in respect of the Bond is improperly withheld 
or refused or unless default is otherwise made in respect of payment. In such event, interest 
will continue to accrue until whichever is the earlier of: the date on which all amounts due in 
respect of such Bond have been paid; and five days after the date on which the full amount of 
the moneys payable in respect of such Bonds has been received by the Agent and notice to 
that effect has been given to the Bondholders in accordance with Condition 11. 

(3) Rate of Interest 

The rate of interest payable from time to time in respect of the Bonds (the “Rate of Interest”) 
will be determined on the basis of the following provisions: 

(a) The Rate of Interest payable in respect of the First Fixed Rate Interest Period will be 
7% per annum.  The Rate of Interest payable in respect of the Second Fixed Rate 
Interest Period will be 6% per annum. 

(b) The Rate of Interest applicable to each Floating Rate Interest Period will be as 
follows: 

 (i) on each Interest Determination Date, the Agent will determine the Rate of 
Interest by reference to 12-Month Euribor (expressed as a percentage rate 
per annum) plus a margin of 1% per annum (provided that the maximum 
Rate of Interest will be 6 times the sum of (Eur CMS 10y – Eur CMS 2y), 
and the minimum rate of interest will be 0.00%); 

 (ii) for the purposes of sub-paragraph (i) above: 

  “EUR CMS 10y” means the annual swap rate expressed as a percentage for 
a EURIBOR interest rate swap transaction with a term equal to 10 years 
which appears on the Reuters screen ISDAFIX2 page at 11.00 am 
(Frankfurt Time) on the Interest Determination Date; 

  “EUR CMS 2y” means the annual swap rate expressed as a percentage for a 
EURIBOR interest rate swap transaction with a term equal to 2 years which 
appears on the Reuters screen ISDAFIX2 page at 11.00 am (CET) on the 
Interest Determination Date; and 

 (iii) if either EUR CMS 2y or EUR CMS 10y does not appear on the Reuters 
Page ISDAFIX2 on an Interest Determination Date, EUR CMS2y or EUR 
CMS10y, as applicable, will be a percentage determined on the basis of the 
mid-market annual swap rate quotations provided by the Reference Banks 
at approximately 11.00 a.m. (Frankfurt Time) on that Interest 
Determination Date. The Agent will request the principal London office of 
each of the Reference Banks to provide a quotation and will take the 
arithmetic mean of the quotations, eliminating the highest quotation (or, in 
the event of equality, one of the highest) and the lowest (or, in the event of 
equality, one of the lowest). If three or less than three quotations are 
provided, the arithmetic average will be calculated using all quotations 
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available. For this purpose, the “mid-market annual swap rate” means the 
arithmetic mean of the bid and offered rate quotations for the annual fixed 
leg, calculated on 30/360 day count basis, of a fixed-for-floating Euro 
denominated interest rate swap transaction with a designated maturity of 
two years or of ten years for EUR CMS2y or EUR CMS10y respectively, 
commencing on the first day of the relevant Interest Period for a 
representative amount of EUR €250 million with an acknowledged dealer 
of good credit in the swap market, where the floating leg, calculated on an 
Actual/360 day count basis is equivalent to EUR-EURIBOR-Telerate (as 
defined in the Annex to the 2000 ISDA Definitions published by the 
International Swap and Derivatives Association, Inc. (June 2000 version)), 
with a designated maturity of twelve months.  

 For the purposes of this paragraph (b), “Reference Banks” means five leading swap 
dealers in the interbank market as chosen by the Agent. 

(c) For the interest period commencing on 7 July 2023 and ending on 7 July 2024 the 
interest rate shall be calculated as for each Floating Rate Interest Period except that 
an additional interest amount will be payable on the Maturity Date in respect of each 
Bond in the event that the Cumulative Coupon is less than the Global Floor.  The 
additional interest amount payable shall be the Global Floor minus the Cumulative 
Coupon where:  

“Global Floor” means, in respect of each Bond, 42.75% of its nominal value; and  

“Cumulative Coupon” means, in respect of each Bond, the sum of all interest rates 
paid from and including the first Interest Payment Date up to and including the 
amount payable in respect of the Floating Rate Interest Period commencing on 7 July 
2023 and ending on 7 July 2024 (all as a percentage of the principal amount of the 
Bonds). 

For the avoidance of doubt should the Cumulative Coupon exceed the Global Floor 
then no additional interest amount shall be paid. 

(d) In these Terms and Conditions (except where otherwise defined), the expression: 

 (i) "Business Day" means any day which is a day on which the Trans-European 
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) 
System is open; 

 (ii) "Euro-zone" means the countries of the European Union which from time to 
time have adopted the Euro currency; and 

 (iii) "Interest Determination Date" means the date which is two Business Days 
prior to the first day of the Interest Period for which the rate will apply. 

(4) Determination of Rate of Interest and Interest Amounts 

The Agent shall, as soon as practicable after 11.00 a.m. (Brussels time) on each Interest 
Determination Date, but in no event later than the third Business Day thereafter, 
determine the euro amount payable in respect of interest on the Specified Denomination 
(the "Interest Amount") for the relevant Interest Period. Each Interest Amount shall be 
determined by applying the Rate of Interest to the Specified Denomination, multiplying 
the sum by the actual number of days in the Interest Period concerned (such number of 
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days being calculated on the basis of a year of 360 days with 12 30-day months) divided 
by 360 and rounding the resultant figure to the nearest cent (half a cent being rounded 
upwards). 

(5) Publication of Rate of Interest and Interest Amount 

The Agent shall cause the Rate of Interest, and any amendment thereto, and each 
Interest Amount for each Interest Period and the relative Interest Payment Date to be 
notified to the Republic and to any stock exchange on which the Bonds are at the 
relevant time listed and to be published in accordance with Condition 11 as soon as 
possible after their determination. The Interest Amount and Interest Payment Date may 
subsequently be amended (or appropriate alternative arrangements made by way of 
adjustment) without notice in the event of an extension or shortening of the Interest 
Period. 

(6) Notifications, etc. to be Final 

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and decisions 
given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance with the provisions 
of this Condition, whether by the Reference Banks (or any of them) or the Agent, will (in the 
absence of wilful default, bad faith or manifest error) be binding on the Republic, the Paying 
Agent and all Bondholders and Couponholders and (in the absence as referred to above) no 
liability to the Republic or the Bondholders or the Couponholders shall attach to the Agent in 
connection with the exercise or non-exercise by it of its powers, duties and discretions under 
this Condition. 

(7) Agent  

The Republic will procure that so long as any of the Bonds remains outstanding there 
shall at all times be an Agent for the purposes of the Bonds and the Republic may 
terminate the appointment of the Agent. In the event of the appointed office of any bank 
being unable or unwilling to continue to act as the Agent or failing duly to determine 
the Rate of Interest and the Interest Amount for any Interest Period, the Republic shall 
appoint the Euro-zone office of another major bank engaged in the Euro-zone interbank 
market to act in its place. The Agent may not resign its duties or be removed without a 
successor having been appointed. 

4. REDEMPTION AND PURCHASE 

(1) Final Redemption 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Bonds 
will be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date falling on 7 July 
2024 (the “Maturity Date”). 

(2) Purchases 

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Bonds in the open market or 
otherwise. Bonds purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold 
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together 
with (in the case of definitive Bonds) any unmatured Coupons attached thereto or 
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to 
all holders of Bonds alike. 
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(3) Cancellation 

All Bonds redeemed, and all Bonds purchased or otherwise acquired as aforesaid and 
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of 
definitive Bonds, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may 
not be re-issued or re-sold. 

5. PAYMENTS 

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer 
to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect 
of the Bonds will (subject as provided below) be made against presentation or surrender 
of such Bonds or Coupons, as the case may be, at any specified office of the Paying 
Agent outside the United States. If any Bonds are redeemed or become repayable in 
accordance with these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable on 
surrender of each Bond. All payments of interest and principal with respect to Bonds will 
be made outside the United States. Upon the due date for redemption of any Bond all 
unmatured Coupons relating to such Bond (whether or not attached) shall become void 
and no payment shall be made in respect of them. 

If any date for payment of any amount in respect of any Bond or Coupon is not a Payment 
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following 
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other 
sum in respect of any such delay.  For these purposes, “Payment Day” means (subject to 
Condition 8) any day which is both: 

(i) a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in 
the relevant place of presentation; and 

(ii) a day on which the TARGET System is operating. 

If the due date for redemption of any Bond is not an Interest Payment Date, interest 
accrued in respect of such Bond from (and including) the last preceding Interest Payment 
Date (or from the Interest Commencement Date, as the case may be) will be paid only 
against surrender of such Bond. 

The name of the initial Agent and the other initial Paying Agent and each of their initial 
specified offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to vary or 
terminate the appointment of the Paying Agent and to appoint additional or other Paying 
Agents and/or to approve any change in the specified office of any Paying Agent, 
provided that it will, so long as any of the Bonds is outstanding, maintain (i) an agent 
bank (which may be the Agent) and (ii) a Paying Agent (which may be the Agent) having 
a specified office in a leading financial centre in continental Europe which, so long as the 
Bonds are listed on the Luxembourg Stock Exchange and the rules of such exchange so 
require, shall be Luxembourg, termination or change shall only take effect (other than in 
the case of insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less than 30 days’ 
prior notice thereof shall have been given to the Bondholders in accordance with 
Condition 11 and provided further that neither the resignation nor removal of the Agent 
shall take effect, except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent has been 
appointed. 

Furthermore, the Republic undertakes that any Paying Agent maintained shall have a 
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold 
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or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings Income unless 
such obligation is imposed by the same European Directive. 

Payments in respect of the Bonds will be subject in all cases to any fiscal or other laws 
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community 
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6. 

6. TAXATION 

All payments of principal and/or interest in respect of the Bonds and Coupons will be 
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes, 
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or 
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any 
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such 
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as 
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Bonds 
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence 
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable 
in respect of any Bond or Coupon presented for payment: 

(a) by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Bond or 
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political 
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Bond or Coupon or 
receiving principal or interest in respect thereof; or 

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding 
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for 
exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a 
declaration or claim, such holder fails to do so; or 

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof 
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for 
payment on the last day of such 30 day period; or 

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual 
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation 
of Savings Income. 

The “Relevant Date” in relation to any Bond or Coupon means: 

(i) the due date for payment thereof; or 

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the 
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies 
having been so received, notice to that effect is duly given to the Bondholders in 
accordance with Condition 11 or individually. 

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Bonds shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
principal. 

Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Bonds shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
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this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
interest. 

7. EVENTS OF DEFAULT 

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs: 

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Bonds or 
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the 
due date for such payment; or 

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or 
provision set out in the Bonds and continues to be in default for 30 days after written 
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Bond; or 

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding 
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it 
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default 
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any 
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the 
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured; 
or 

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of 
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its 
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or 

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is 
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the 
Bonds, 

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the outstanding Bonds may (i) give notice in writing to the Republic and to the 
Agent in accordance with Condition 11 that such Bonds are immediately due and payable 
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting 
that such Bonds are immediately due and payable, whereupon such Bonds shall become 
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if 
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted. 

The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds (at 
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision 
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default 
giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such 
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent 
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No 
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of 
any Bondholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all 
holders of the Bonds 

8. PRESCRIPTION 

Claims for payment of principal in respect of the Bonds shall be prescribed upon the 
expiry of ten years, and claims for payment of interest in respect of the Bonds shall be 
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prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined 
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.  

9. REPLACEMENT OF BONDS AND COUPONS 

If any Bond or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced 
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses 
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the 
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Bonds or Coupons must be 
surrendered before replacements will be issued. 

10. MEETINGS OF BONDHOLDERS AND MODIFICATION 

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Bondholders to 
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary 
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement. 
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic 
at any time upon the request in writing of the holder or holders of 10 per cent. or more in 
principal amount of the Bonds for the time being outstanding. The quorum for any 
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons 
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of 
the Bonds for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Bonds for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However, 
at any meeting, the business of which is to: 

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any 
installment of interest on the Bonds; 

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the 
Bonds; 

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the 
maturity of the Bonds; 

(iv) reduce the interest rate on the Bonds or any premium payable upon redemption of the 
Bonds; 

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or 
the places at which interest, premium (if any) or principal of Bonds is payable; 

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem Bonds, or 
permit the Republic to redeem Bonds if, prior to such action, the Republic is not 
permitted to do so; 

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Bonds whose vote or consent is 
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and 
Conditions of the Bonds; 

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Bonds whose vote or consent is 
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the 
Terms and Conditions of the Bonds; 
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(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the 
Bonds; 

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency 
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below; 

(xi) change the governing law provision of the Bonds;  

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its 
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Bonds to 
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in 
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Bond; or 

(xiii) appoint a committee to represent Bondholders after an event of default occurs;  

(each a “Reserved Matter”)   

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than 
75 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds for the time being 
outstanding or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds 
for the time being outstanding at any adjourned meeting.   

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the 
Bondholders or by Written Resolution and will be binding on all the Bondholders 
(whether or not they are present at such meeting and whether or not may sign the Written 
Resolution) and on all Couponholders. 

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Bondholders 
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the 
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Bonds for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned 
meeting of aggregate principal amount of the Bonds for the time being outstanding, or (ii) in 
the case of a matter other than a Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate 
principal amount of the Bonds for the time being outstanding or at least 25 per cent. at any 
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Bonds for the time being 
outstanding.   

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders 
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount 
of the Bonds for the time being outstanding, or (ii) in the case of a matter other than a 
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds for 
the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or 
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Bondholders. 

The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Bonds, 
amend the Agency Agreement or the Bonds (Non-Material Amendments) for the purpose 
of: 

 (i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Bonds; 

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic; 

(iii) securing the Bonds; 
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(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective 
provision in the Bonds or the Agency Agreement; or 

(v) amending the Agency Agreement or any of the Bonds in any manner which the 
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the  
Bonds and does not adversely affect the interest of any holder of the Bonds; 

(vi) correcting at its opinion a manifest error of a formal, minor or technical nature; or 

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided 
that such modification is not in the opinion of the Agent materially prejudicial to 
the interests of the Holders.   

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Bondholders and 
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent 
to the Bondholders as soon as practicable thereafter. 

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of 
Bondholders, (ii) Condition 10 (Meetings of Bondholders and Modification) of the Offering 
Circular and  Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Bondholders) 
and (iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the 
required percentage of holders of the Bonds are present at a meeting for quorum purposes, or 
has consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Bonds or the Agency 
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of 
acceleration of the Bonds, any Bonds that the Republic owns or controls directly or indirectly 
will be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Bonds owned, 
directly or indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and 
other local authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled, 
directly or indirectly by the Republic. 

“Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities 
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a 
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or 
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other 
entity. 

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any 
Bondholder in accordance with the provisions of this Condition 10 or Condition 7, the 
relevant Bondholder must deposit its Bonds with the Paying Agent and obtain two copies of 
an acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the Paying Agent 
and certifying the nominal amount of Bonds so deposited.  Any request so made, notice so 
given or Written Resolution so signed by any Bondholder must be accompanied by an 
Acknowledgment issued to the Bondholder.  Bonds so deposited will not be released until the 
earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, notice or Written 
Resolution becoming effective in accordance with these Terms and Conditions and will only 
be released against surrender of a relevant Acknowledgment. 

11. NOTICES 

(A) All notices to the Bondholders will be valid if published, so long as the Bonds are 
listed on the regulated market (as contemplated by the Directive) of the Luxembourg Stock 
Exchange and the rules of that exchange so require, in the d’Wort or any other daily 
newspaper of general circulation in Luxembourg. Such notice shall be deemed to have been 
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given on the date of such publication in the relevant newspaper or, if published more than 
once, on the date of the first such publication. If publication is not practicable in any such 
newspaper as is mentioned above, notices will be valid if given in such other manner, and 
shall be deemed to have been given on such dates, as the Agent shall determine. 
Couponholders shall be deemed for all purposes to have notice of the contents of any 
notice given to the Bondholders in accordance with this Condition 11. 

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Bonds shall be in writing and 
given by lodging the same, together with the relative Bond or Bonds, with the Agent. A copy 
of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Economy 
and Finance, General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address: 

Ministry of Economy and Finance 
General Accounting Office 
Public Debt Directorate 
37 Panepistimiou St. 
101 65 Athens – Greece 
Tel. 00 30 210 3338 360 
Fax. 00 30 210 3234 967 

12. AGENT AND PAYING AGENTS 

In acting under the Agency Agreement, the Agent and the Paying Agent will act solely as 
agents of the Republic and do not assume any obligations or relationships of agency or trust 
to or with the Bondholders or Couponholders. The Agency Agreement contains provisions for 
the indemnification of the Paying Agents and for relief from responsibility in certain 
circumstances, and entitles any of them to enter into business transactions with the Republic 
without being liable to account to the Bondholders or the Couponholders for any resulting 
profit. 

13. FURTHER ISSUES 

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Bondholders 
or Couponholders to create and issue further bonds having terms and conditions the same 
as the Bonds or the same in all respects save for the amount and date of the first payment 
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with 
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Bonds. 

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION 

(A) The Agency Agreement, the Bonds and the Coupons are governed by, and shall be 
construed in accordance with, English law. 

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying Agents, the 
Bondholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to 
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the 
Bonds and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of 
or in connection with the Agency Agreement, the Bonds and the Coupons (together referred 
to as “Proceedings”) may be brought in such courts. 

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to 
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such 
Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably 
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agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be 
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction. 

Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the 
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or 
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction, 
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial 
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax 
00 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the 
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will 
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any 
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner 
permitted by law. 

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency 
Agreement, the Bonds and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or 
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving 
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making, 
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended 
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.  
Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and 
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law. 

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 
1999 to enforce any term of this Bond, but this does not affect any right or remedy of any 
person which exists or is available apart from that Act. 

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the 
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in 
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any 
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This 
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such 
Proceedings if such person is successful in such Proceedings. 
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE BONDS WHILE IN GLOBAL 
FORM 

The Temporary Global Bond and Permanent Global Bond contain provisions which apply 
to the Bonds while they are in global form, some of which modify the effect of the terms 
and conditions of the Bonds set out in this document. The following is a summary of 
certain of those provisions: 

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE BONDS 

(i) The Temporary Global Bond will be exchangeable, in whole or in part, for the 
Permanent Global Bond not earlier than 40 days after the Closing Date upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. 

(ii) The Permanent Global Bond is exchangeable in whole but not, in part, for definitive 
bearer Bonds only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for 
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or 
have announced an intention permanently to cease business and no alternative 
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any 
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or 
referred to in Condition 6 which would not be required were the Bonds in definitive 
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and 
is continuing. 

If principal in respect of any Bonds is not paid when due and payable the holder of the 
Permanent Global Bond may by notice to the Agent (which may but need not be the 
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal 
amount of the Permanent Global Bond (which may be equal to or (provided that, if the 
Permanent Global Bond is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system 
agrees) less than the outstanding principal amount of Bonds represented thereby) for 
definitive Bonds on or after the exchange date specified in such notice. 

On or after any exchange into definitive Bonds the holder of the Permanent Global Bond 
may surrender the Permanent Global Bond or, in the case of a partial exchange, present it 
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Bond, 
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an 
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Bonds in 
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already 
been paid on the Permanent Global Bond), security printed in accordance with any applicable 
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III, 
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent 
Global Bond, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and 
returned to the holder together with any relevant definitive Bonds. 

2. PAYMENTS 

No payment will be made on the Temporary Global Bond unless exchange for an interest 
in the Permanent Global Bond is improperly withheld or refused provided that, in the case 
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent 
Global Bond, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided. 

Payments of principal and interest in respect of Bonds represented by the Permanent 
Global Bond will be made against presentation for endorsement and, if no further 
payment falls to be made in respect of the Bonds, surrender of the Permanent Global 
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Bond to or to the order of the Agent or Paying Agent as shall have been notified to the 
Bondholders for such purpose. A record of each payment so made will be endorsed on the 
appropriate schedule to the Permanent Global Bond, which endorsement will be prima 
facie evidence that such payment has been made in respect of the Bonds. 

3. NOTICES 

Notices shall be given as provided in Condition 11, save that so long as the Bonds are 
represented by the Temporary Global Bond or Permanent Global Bond and the 
Temporary Global Bond or Permanent Global Bond is held on behalf of a clearing 
system, in addition to publication as required by Condition 11, notice may be given by 
delivery of the relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled 
accountholders. 

4. PURCHASE AND CANCELLATION 

Cancellation of any Bond to be cancelled following its purchase by the Republic will be 
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Bond. 

5. DEFAULT 

The global Bonds provide that the holder may cause the global Bond or a portion of it to 
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the 
notice to the Republic the principal amount of Bonds which is being declared due and 
payable. 
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USE OF PROCEEDS 

The net proceeds from the issue of Bonds, which will be Euro 250,000,000, will be used 
by the Republic for its general funding purposes. 

 

 

GREEK TAXATION 

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax 
laws currently in force in Greece.  Bondholders who are in doubt as to their personal 
tax position should consult their professional advisers. 

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the 
Bonds may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on 
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Bond or, as the case 
may be, Coupon is not subject to such tax by reason of his being connected with the 
Republic or otherwise than merely by holding such Bond or Coupon. 

No additional amount shall be payable in respect of any Bond presented to or for payment 
where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is 
required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation of Savings 
Income. 

Holders of the Bonds, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in 
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from 
the sale or redemption of their Bonds or Coupons. 

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of 
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or 
transfer of any of the Bonds or Coupons. 
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SUBSCRIPTION AND SALE 

Alpha Bank A.E. and Deutsche Bank AG, London Branch (the “Managers”) have, pursuant 
to a Subscription Agreement dated 5 July 2005 (the “Subscription Agreement”), agreed 
with the Republic to subscribe and pay for the Bonds at the issue price of 100 per cent. of 
the principal amount of the Bonds.  

The Managers are entitled to terminate the Subscription Agreement in certain 
circumstances prior to payment to the Republic. 

The Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 
(the “Securities Act”) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain 
exceptions, Bonds may not be offered, sold or delivered within the United States or to 
U.S. persons. The Managers have agreed that it will not offer, sell or deliver any Bonds 
within the United States or to U.S. persons, except as permitted by the Subscription 
Agreement. 

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of 
Bonds within the United States by any dealer (whether or not participating in the 
offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. 

Each of the Managers have represented and agreed that it has complied and will comply 
with all applicable provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with 
respect to anything done by it in relation to the Bonds in, from or otherwise involving the 
United Kingdom. 
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GENERAL INFORMATION 

1. The issue of the Bonds has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of Law 
2187/94 of the Republic, as amended and supplemented by article 11 of Law 2628/98 
of the Republic and (b) Ministerial Decision No. 2/44514/0004 dated 7 July 1999 of 
the Minister of Finance of the Republic. 

2. Application has been made to list the Bonds on the regulated market (as contemplated 
by the Directive) of the Luxembourg Stock Exchange. As long as the Bonds are listed 
on the Luxembourg Stock Exchange, the Republic will maintain a Paying Agent 
having a specified office in Luxembourg. 

3. The Bonds have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream, 
Luxembourg with a Common Code of 022387090.  The ISIN code for the Bonds is 
XS0223870907. 

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global 
Bonds and the definitive Bonds, and the Deed of Covenant, may be inspected on any 
business day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the 
Paying Agent. 

5. The Bonds and Coupons will contain the following legend “Any United States person 
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States 
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of 
the Internal Revenue Code”. 
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OFFERING CIRCULAR

The Hellenic Republic

Euro 400,000,000
Fixed to CMS Spread Linked Notes due 2025

(with option to switch to floating rate and guaranteed interest)

Issue Price: 100 per cent.

The Euro 400,000,000 Fixed to CMS Spread Linked Notes due 2025 (with option to switch to
floating rate and guaranteed interest) (the “Notes”) of The Hellenic Republic (the
“Republic”) will bear interest from, and including, 6 July 2005 and interest will be payable
semi-annually  in  arrear  on  each  Interest  Payment  Date  (see  “Terms and Conditions of the
Notes – Interest”). Payments of interest in respect of the Notes will be made without
deduction for or on account of Greek taxes, as described, and subject to the exceptions set
out, under “Terms and Conditions of the Notes - Taxation”.

The Notes will mature on the Interest Payment Date falling on 6 July 2025.

Application  has  been  made  to  list  the  Notes  on  the  regulated  market  (as  contemplated  by
Directive 2003/71/EC (the “Directive”)) of the Luxembourg Stock Exchange. This Offering
Circular constitutes a prospectus for the purposes of the Directive.

The Notes will be represented initially by a temporary global note (the “Temporary Global
Note”), without interest coupons or talons, which is expected to be deposited with a common
depositary  (the  “Common Depositary”)  for  Euroclear  Bank  S.A./N.V.  as  operator  of  the
Euroclear System (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream,
Luxembourg”) for credit on or about 6 July 2005 (the “Closing Date”) to the accounts of
such clearance systems. The Temporary Global Note will be exchangeable for a permanent
global note (the “Permanent Global Note”), without interest coupons or talons, to be held by
the Common Depositary, not earlier than 15 August 2005 upon certification as to non-U.S.
beneficial ownership. Save in the certain limited circumstances described herein, Notes in
definitive form will not be issued in exchange for the Permanent Global Note.

BNP PARIBAS EFG Eurobank Ergasias S.A. NBG International

The date of this Offering Circular is 4 July 2005



The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Notes is in every
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the
Notes.  The Republic accepts responsibility accordingly.

BNP Paribas, EFG Eurobank Ergasias and NBG International Limited (the “Arrangers”)
and BNP Paribas, EFG Eurobank Ergasias S.A. and National Bank of Greece S.A. (the
“Managers”) have not separately verified the information contained herein. Accordingly, no
representation, warranty or undertaking, express or implied, is made and no responsibility or
liability is accepted by the Managers as to the accuracy or completeness of the information
contained in this Offering Circular or any other information provided by the Republic in
connection with the Notes or their distribution.

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Notes and, if
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been
authorised by the Republic or the Managers.

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the
Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that
any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes. Each investor
contemplating purchasing any Notes should make its own independent investigation of the
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic.

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof
or that any other information supplied in connection with the issue of the Notes is correct as
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same.

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be restricted by
law in certain jurisdictions. The Republic and the Manager do not represent that this
document may be lawfully distributed or that the Notes may be lawfully offered, in
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction,
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the
Republic or the Managers which would permit a public offering of the Notes or distribution of
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the
Notes may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor
any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular there
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes in
the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”).

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires,
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European
Community (as amended from time to time).



TABLE OF CONTENTS

Page

Terms and Conditions of the Notes...................................................................................... 4
Summary of provisions relating to the Notes while in global form .................................... 18
Use of Proceeds ................................................................................................................ 20
Greek Taxation ................................................................................................................. 20
Subscription and Sale........................................................................................................ 21
Transfer Restrictions ......................................................................................................... 22
General Information .......................................................................................................... 24

In connection with the issue of the Notes, BNP Paribas (the "Stabilising Manager") (or
persons acting on behalf of the Stabilising Manager) may over-allot Notes (provided that the
aggregate principal amount of Notes allotted does not exceed 105 per cent. of the aggregate
principal  amount  of  the  Notes)  or  effect  transactions  with  a  view  to  supporting  the  market
price of the Notes at a level higher than that which might otherwise prevail. However, there is
no assurance that the Stabilising Manager (or persons acting on behalf of a Stabilising
Manager) will undertake stabilisation action. Any stabilisation action may begin on or after
the date of this Offering Circular and, if begun, may be ended at any time, but it must end no
later than 30 days after the Closing Date.



TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and
amendment) the Notes will be subject:

The Euro 400,000,000 Fixed to CMS Spread Linked Notes due 2025 (with option to
switch to floating rate and guaranteed interest) (the “Notes”) are issued by The Hellenic
Republic (the “Republic”) pursuant to (a) article 1 of Law 2187/1994 of the Republic, as
supplemented by article 11 of Law 2628/1998 of the Republic, and (b) Ministerial Decision
No. 2/44514/0004 dated 7 July 1999 of the Minister of Finance of the Republic.  Payments in
respect of the Notes will be made pursuant to an Agency Agreement (the “Agency
Agreement”) dated 4 July 2005 and made between the Republic and BNP Paribas
Securities Services, Luxembourg Branch as fiscal and paying agent and agent bank (the
“Agent”, which expression shall include any successor agent).

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 4 July 2005 and made by
the Republic.

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection,
during normal business hours at the specified office of the Agent. The Noteholders and
the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the benefit of, all the
provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which are binding on
them.

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail.
Any reference herein to “Noteholders” shall mean the holders of the Notes and any
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined
below).

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE

The Notes are in bearer form and in the denomination of Euro 1,000 (the “Specified
Denomination”). The Notes are issued with interest coupons for the payment of interest
(the “Coupons”) attached.

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. The
Republic and the Agent may deem and treat the bearer of any Note or Coupon as the
absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any notice of
ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for all
purposes.

For as long as any of the Notes are represented by a global Note held on behalf of
Euroclear  Bank  S.A./N.V.  as  operator  of  the  Euroclear  System  (“Euroclear”) and
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person
(other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the
records of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal
amount of such Notes (in which regard any certificate or other document issued by
Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Notes standing to
the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of
manifest error) shall be treated by the Republic and the Agent as the holder of such nominal



amount of such Notes for all purposes other than with respect to the payment of principal or
interest  on  the  Notes,  for  which  purpose  the  bearer  of  the  relevant  global  Note  shall  be
treated by the Republic and the Agent as the holder of such Notes in accordance with and
subject to the terms of the relevant global Note (and the expressions “Noteholder” and
“holder of Notes” and related expressions shall be construed accordingly). Notes which
are represented by a global Note will be transferable only in accordance with the rules
and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the case
may be.

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu with all
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 6 July
2005 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one above the
other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. The due
and punctual payment of the Notes and the performance of the obligations of the Republic
with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic.

So long as any Note remains outstanding, the Republic shall not create or permit to
subsist any mortgage, pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues,
properties or assets to secure any External Indebtedness, unless the Notes shall also be
secured by such mortgage, pledge, lien or charge equally and rateably with such External
Indebtedness or by such other security as may be approved by an Extraordinary
Resolution of the Noteholders (as described in Condition 10).

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of
the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency other than the
lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any
existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the
lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or initially placed with a foreign
institution or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the
Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or future
indebtedness for borrowed money of any other person which is borrowed from or initially
placed with a foreign institution or person under a contract governed by the laws of a
jurisdiction other than the Republic).

3. INTEREST

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates

The Notes bear interest from and including 6 July 2005 (the “Interest Commencement
Date”) and interest will be payable semi-annually in arrear on 6 July and 6 January in
each year (each an “Interest Payment Date”). The first Interest Payment Date will fall in
January 2006. If any Interest Payment Date would otherwise fall on a day which is not a
Business Day it shall be postponed to the next day which is a Business Day unless it
would thereby fall into the next calendar month in which event such Interest Payment
Date shall be brought forward to the immediately preceding Business Day. Interest will
be payable in respect of each Interest Period (which expression shall mean the period
from and including the Interest Commencement Date to but excluding the first Interest
Payment Date and each successive period from and including an Interest Payment Date
to but excluding the next succeeding Interest Payment Date). The Interest Periods
commencing on the Interest Commencement Date to but excluding the Interest Payment Date



falling in July 2006 are each a “First Fixed Rate Interest Period” and Interest Periods
commencing on the Interest Payment Date falling in July 2006 to but excluding the Interest
Payment Date falling in July 2008 are each a “Second Fixed Rate Interest Period”.  Each
subsequent Interest Period is a “Floating Rate Interest Period”.

(2) Interest Accrual

Each Note will cease to bear interest from and including its due date for redemption unless,
upon due presentation, payment of the principal in respect of the Note is improperly withheld
or refused or unless default is otherwise made in respect of payment. In such event, interest
will continue to accrue until whichever is the earlier of: the date on which all amounts due in
respect of such Note have been paid; and five days after the date on which the full amount of
the moneys payable in respect of such Notes has been received by the Agent and notice to
that effect has been given to the Noteholders in accordance with Condition 11.

(3) Rate of Interest

The rate of interest payable from time to time in respect of the Notes (the “Rate of Interest”)
will be determined on the basis of the following provisions:

(a) The Rate of Interest payable in respect of each First Fixed Rate Interest Period will be
8% per  annum.  The Rate of  Interest  payable in  respect  of  each Second Fixed Rate
Interest Period will be 6% per annum.

(b) Subject to paragraph (c) below, the Rate of Interest applicable to each Floating Rate
Interest Period will be as follows:

(i) on each Interest Determination Date, the Agent will determine the Rate of
Interest by reference to the following formula:

Either (if Spread is less than 1%): 4 x Spread (subject to a minimum of 0%)
per annum

Or (if Spread is equal to or greater than 1%): the aggregate of the Screen
Rate and 2% per annum;

(ii) for the purposes of sub-paragraph (i) above:

Spread  means EUR CMS10y – EUR CMS2y;

 “EUR CMS 10y” means the annual swap rate expressed as a percentage for
a EURIBOR interest rate swap transaction with a term equal to 10 years
which appears on the Reuters screen ISDAFIX2 page at 11.00 am (CET) on
the Interest Determination Date;

 “EUR CMS 2y” means the annual swap rate expressed as a percentage for
a EURIBOR interest rate swap transaction with a term equal to 2 years
which appears on the Reuters screen ISDAFIX2 page at 11.00 am (CET) on
the Interest Determination Date; and

 “Screen Rate” shall have the meaning set out in paragraph (e) below and
shall be calculated in accordance with (c) below save that references to
0.50% shall be changed to 2.00%;
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(iii) if either EUR CMS2y or EUR CMS10y does not appear on the Reuters
Page ISDAFIX2 on an Interest Determination Date, EUR CMS2y or EUR
CMS10y, as applicable, will be a percentage determined on the basis of the
mid-market annual swap rate quotations provided by the Reference Banks
at approximately 11.00 a.m. (CET) on that Interest Determination Date. The
Agent will request the principal London office of each of the Reference
Banks to provide a quotation and will take the arithmetic mean of the
quotations, eliminating the highest quotation (or, in the event of equality,
one of the highest) and the lowest (or, in the event of equality, one of the
lowest). If three or less than three quotations are provided, the arithmetic
average will be calculated using all quotations available. For this purpose,
the “mid-market annual swap rate” means the arithmetic mean of the bid
and offered rate quotations for the annual fixed leg, calculated on 30/360
day count basis, of a fixed-for-floating Euro denominated interest rate swap
transaction with a designated maturity of two years or of ten years for EUR
CMS2y or EUR CMS10y respectively, commencing on the first day of the
relevant Interest Period for a representative amount of EUR 400,000,000
with an acknowledged dealer of good credit in the swap market, where the
floating leg, calculated on an Actual/360 day count basis is equivalent to
EUR-EURIBOR-Telerate (as defined in the Annex to the 2000 ISDA
Definitions published by the International Swap and Derivatives
Association, Inc. (June 2000 version)), with a designated maturity of six
months.

For the purposes of this paragraph (b), “Reference Banks” means five leading swap
dealers in the interbank market as chosen by the Agent.

(c) The Republic shall be entitled, by not less than 5 Business Days’ notice to the
Noteholders and Agent, to elect that the Rate of Interest payable on an Interest
Payment Date (being an Interest Payment Date falling in January 2010 or thereafter)
in respect of the relevant preceding Interest Period and all subsequent Interest Periods
(which election shall be irrevocable) shall be determined in accordance with this
paragraph (c) as follows:

(i) on each Interest Determination Date (as defined below) following such
election, for each Interest Period, the Agent will determine the Screen Rate
(as defined below) at approximately 11.00 a.m. (CET) on the Interest
Determination Date in question. If the Screen Rate is unavailable, the Agent
will request the principal Euro-zone office of each of the Reference Banks
(as defined below) to provide the Agent with the rate at which deposits in
euros arc offered by it to prime banks in the Euro-zone interbank market for
six months at approximately 11.00 a.m. (CET) on the Interest Determination
Date in question.

(ii) the Rate of Interest for the Interest Period shall be the Screen Rate plus 0.50
per  cent.  or,  if  the  Screen  Rate  is  unavailable,  and  at  least  two  of  the
Reference Banks provide such rates, the arithmetic mean (rounded if
necessary to the fifth decimal place, with 0.000005 being rounded upwards)
as established by the Agent of such rates, plus 0.50 per cent.

(iii) if fewer than two rates are provided as requested, the Rate of Interest will be
the arithmetic mean of the rates quoted by major banks in London, selected
by the Agent, at approximately 11.00 a.m. (CET), on the first day of such
Interest Period for loans in euros to leading banks for a period of six months



commencing on the first day of such Interest Period plus 0.50 per cent. If
the Rate of Interest cannot be determined in accordance with the above
provisions, the Rate of Interest shall be as determined on the last preceding
Interest Determination Date.

For the purposes of this paragraph (c), "Reference Banks" means each of the banks
whose offered rates would have been used for the purposes of the Screen Rate or,
failing which, the principal Euro-zone office of each of four major banks engaged in
the Euro-zone interbank market selected by the Agent provided that once a Reference
Bank has first been selected by the Agent, that Reference Bank shall not be changed
unless and until it ceases to be capable of acting as such.

(d) An additional interest amount will be payable on the Maturity Date in respect of each
Note and will be determined by the Agent by reference to the following formula:

Max (0, (Aggregate Interest Floor minus Aggregate Interest Amount))

where:

“Aggregate Interest Floor” means, in respect of each Note, EUR 500; and

“Aggregate Interest Amount” means, in respect of each Note, the sum of all interest
paid (including for these purposes any amounts withheld and ignoring any additional
amounts) from and including the first Interest Payment Date up to and including the
Maturity Date.

For the avoidance of doubt should the Aggregate Interest Amount exceed the
Aggregate Interest Floor then no Additional Interest Amount shall be paid.

(e) In these Terms and Conditions (except where otherwise defined), the expression:

(i) "Business Day" means any day which is a day on which the Trans-European
Automated  Real-Time  Gross  Settlement  Express  Transfer  (TARGET)
System is open;

(ii) "Euro-zone" means the countries of the European Union which from time to
time have adopted the Euro currency;

(iii "Interest Determination Date" means the date which is two Business Days
prior to the first day of the Interest Period for which the rate will apply;

(iv) "Screen Rate" means the annual rate for deposits in euros for six months
which appears on the Reuters Page EURIBOR01 at 11.00 am (CET) on the
Interest Determination Date (or such replacement page on that service which
displays the information).

(4) Determination of Rate of Interest and Interest Amounts

The Agent shall, as soon as practicable after 11.00 a.m. (Brussels time) on each Interest
Determination Date, but in no event later than the third Business Day thereafter,
determine the euro amount payable in respect of interest on the Specified Denomination
(the "Interest Amount") for the relevant Interest Period. Each Interest Amount shall
be determined by applying the Rate of Interest to the Specified Denomination,
multiplying the sum by the actual number of days in the Interest Period concerned (such



number of days being calculated on the basis of a year of 360 days with 12 30-day
months) divided by 360 and rounding the resultant figure to the nearest cent (half a cent
being rounded upwards).

(5) Publication of Rate of Interest and Interest Amount

The Agent shall cause the Rate of Interest, and any amendment thereto, and each
Interest  Amount  for  each  Interest  Period  and  the  relative  Interest  Payment  Date  to  be
notified to the Republic and to any stock exchange on which the Notes are at the
relevant time listed and to be published in accordance with Condition 11 as soon as
possible after their determination but in no event later than the second Business Day
thereafter. The Interest Amount and Interest Payment Date may subsequently be
amended (or appropriate alternative arrangements made by way of adjustment) without
notice in the event of an extension or shortening of the Interest Period.

(6) Notifications, etc. to be Final

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and decisions
given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance with the provisions
of this Condition, whether by the Reference Banks (or any of them) or the Agent, will (in the
absence of wilful default, bad faith or manifest error) be binding on the Republic, the Agent
and all Noteholders and Couponholders and (in the absence as referred to above) no liability
to the Republic or the Noteholders or the Couponholders shall attach to the Agent in
connection with the exercise or non-exercise by it of its powers, duties and discretions under
this Condition.

(7) Agent

The Republic will procure that so long as any of the Notes remains outstanding there
shall  at  all  times  be  an  Agent  for  the  purposes  of  the  Notes  and  the  Republic  may
terminate the appointment of the Agent. In the event of the appointed office of any bank
being unable or unwilling to continue to act as the Agent or failing duly to determine
the Rate of Interest and the Interest Amount for any Interest Period, the Republic shall
appoint the Euro-zone office of another major bank engaged in the Euro-zone interbank
market to act in its place. The Agent may not resign its duties or be removed without a
successor having been appointed.

4. REDEMPTION AND PURCHASE

(1) Final Redemption

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Notes will
be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date falling on 6 July 2025
(the “Maturity Date”).

(2) Purchases

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open market or
otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together
with (in the case of definitive Notes) any unmatured Coupons attached thereto or
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to
all holders of Notes alike.



(3) Cancellation

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid and
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of
definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may
not be re-issued or re-sold.

5. PAYMENTS

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer
to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect
of the Notes will (subject as provided below) be made against presentation or surrender of
such Notes or Coupons, as the case may be, at any specified office of the Agent outside
the  United  States.  If  any  Notes  are  redeemed  or  become  repayable  in  accordance  with
these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable on surrender of
each  Note.  All  payments  of  interest  and  principal  with  respect  to  Notes  will  be  made
outside the United States. Upon the due date for redemption of any Note all unmatured
Coupons relating to such Note (whether or not attached) shall become void and no
payment shall be made in respect of them.

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a Payment
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other
sum in respect of any such delay.  For these purposes, “Payment Day” means (subject to
Condition 8) any day which is both:

(i) a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in
the relevant place of presentation; and

(ii) a day on which the TARGET System is operating.

If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest Payment
Date  (or  from  the  Interest  Commencement  Date,  as  the  case  may  be)  will  be  paid  only
against surrender of such Note.

The name of the initial Agent and its initial specified offices are set out below. The
Republic reserves the right at any time to vary or terminate the appointment of the Agent
and to appoint additional or other Agents and/or to approve any change in the specified
office of any Agent, provided that it will, so long as any of the Notes is outstanding,
maintain (i) an agent bank (which may be the Agent) and (ii) a paying agent (which may
be the Agent) having a specified office in a leading financial centre in continental Europe
which, so long as the Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange and the rules
of such exchange so require, shall be Luxembourg, termination or change shall only take
effect (other than in the case of insolvency, when it shall be of immediate effect) after not
less than 30 days’ prior notice thereof shall have been given to the Noteholders in
accordance with Condition 11 and provided further that neither the resignation nor
removal of the Agent shall take effect, except in the case of insolvency as aforesaid, until
a new Agent has been appointed.

Furthermore, the Republic undertakes that any paying agent maintained shall have a
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold
or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings Income unless
such obligation is imposed by the same European Directive.



Payments  in  respect  of  the  Notes  will  be  subject  in  all  cases  to  any  fiscal  or  other  laws
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6.

6. TAXATION

All  payments  of  principal  and/or  interest  in  respect  of  the  Notes  and  Coupons  will  be
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes,
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable
in respect of any Note or Coupon presented for payment:

(a) by  or  on  behalf  of  a  holder  who  is  subject  to  such  Tax  in  respect  of  such  Note  or
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or
receiving principal or interest in respect thereof; or

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for
exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a
declaration or claim, such holder fails to do so; or

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for
payment on the last day of such 30 day period; or

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation
of Savings Income.

The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means:

(i) the due date for payment thereof; or

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies
having  been  so  received,  notice  to  that  effect  is  duly  given  to  the  Noteholders  in
accordance with Condition 11 or individually.

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of
principal.

Any reference in these Terms and Conditions to interest  in  respect  of  the Notes shall  be
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of
interest.



7. EVENTS OF DEFAULT

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs:

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes or
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the
due date for such payment; or

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or
provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days after written
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Note; or

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured;
or

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the
Notes,

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal
amount of the outstanding Notes may (i) give notice in writing to the Republic and to the
Agent in accordance with Condition 11 that such Notes are immediately due and payable
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting
that such Notes are immediately due and payable, whereupon such Notes shall become
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted.

The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes (at
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default
giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of
any Noteholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all
holders of the Notes

8. PRESCRIPTION

Claims  for  payment  of  principal  in  respect  of  the  Notes  shall  be  prescribed  upon  the
expiry  of  ten  years,  and  claims  for  payment  of  interest  in  respect  of  the  Notes  shall  be
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.



9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be
surrendered before replacements will be issued.

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Noteholders to
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement.
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic
at any time upon the request in writing of the holder or holders of 10 per cent. or more in
principal amount of the Notes for the time being outstanding. The quorum for any
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of
the Notes for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal
amount of the Notes for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However,
at any meeting, the business of which is to:

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any
installment of interest on the Notes;

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the
Notes;

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the
maturity of the Notes;

(iv) reduce the interest rate on the Notes or any premium payable upon redemption of the
Notes;

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or
the places at which interest, premium (if any) or principal of Notes is payable;

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem Notes, or
permit the Republic to redeem Notes if, prior to such action, the Republic is not
permitted to do so;

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and
Conditions of the Notes;

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice,
consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the
Terms and Conditions of the Notes;

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the
Notes;



(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below;

(xi) change the governing law provision of the Notes; or

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Notes to
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Note;

(xiii) appoint a committee to represent Noteholders after an event of default occurs;

(each a “Reserved Matter”)

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than
75 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding
or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time
being outstanding at any adjourned meeting.

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the
Noteholders or by Written Resolution and will be binding on all the Noteholders (whether
or not they are present at such meeting and whether or not may sign the Written
Resolution) and on all Couponholders.

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Noteholders
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal
amount of the Notes for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned
meeting of aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in
the case of  a  matter  other  than a  Reserved Matter,  at  least  66 2/3 per  cent.  of  the aggregate
principal  amount  of  the Notes for  the time being outstanding or  at  least  25 per  cent.  at  any
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Notes for the time being
outstanding.

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount
of  the  Notes  for  the  time  being  outstanding,  or  (ii)  in  the  case  of  a  matter  other  than  a
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for
the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Noteholders.

The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Notes,
amend the Agency Agreement or the Notes (Non-Material Amendments) for the purpose
of:

(i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Notes;

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic;

(iii) securing the Notes;

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective
provision in the Notes or the Agency Agreement; or



(v) amending the Agency Agreement or any of the Notes in any manner which the
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the
Notes and does not adversely affect the interest of any holder of the Notes;

(vi) correcting at its opinion a manifest error of a formal, minor or technical nature; or

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided
that such modification is not in the opinion of the Agent materially prejudicial to
the interests of the Holders.

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Noteholders and
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent
to the Noteholders as soon as practicable thereafter.

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of Noteholders,
(ii) Condition 10 (Meetings of Noteholders and Modification) of the Offering Circular and
Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Noteholders) and
(iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the required
percentage of holders of the Notes are present at a meeting for quorum purposes, or has
consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice,
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Notes or the Agency
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of
acceleration of the Notes, any Notes that the Republic owns or controls directly or indirectly
will be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Notes owned,
directly or indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and
other local authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled,
directly or indirectly by the Republic.

 “Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other
entity.

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any
Noteholder in accordance with the provisions of this Condition 10  or Condition 7, the
relevant Noteholder must deposit its Notes with the Agent and obtain two copies of an
acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the Agent and
certifying the nominal amount of Notes so deposited.  Any request so made, notice so given
or Written Resolution so signed by any Noteholder must be accompanied by an
Acknowledgment issued to the Noteholder.  Notes so deposited will not be released until the
earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, notice or Written
Resolution becoming effective in accordance with these Terms and Conditions and will only
be released against surrender of a relevant Acknowledgment.

11. NOTICES

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes are
listed on the regulated market (as contemplated by the Directive) of the Luxembourg Stock
Exchange and the rules of that exchange so require, in the d’Wort or any other daily
newspaper of general circulation in Luxembourg. Such notice shall be deemed to have been
given on the date of such publication in the relevant newspaper or, if published more than
once, on the date of the first such publication. If publication is not practicable in any such
newspaper as is mentioned above, notices will be valid if given in such other manner, and



shall be deemed to have been given on such dates, as the Agent shall determine.
Couponholders shall be deemed for all purposes to have notice of the contents of any
notice given to the Noteholders in accordance with this Condition 11.

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in writing and
given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with the Agent. A copy
of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Economy
and Finance, General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address:

Ministry of Economy and Finance
General Accounting Office
Public Debt Directorate
37 Panepistimiou St.
101 65 Athens – Greece
Tel. 00 30 210 3338 360
Fax. 00 30 210 3234 967

12. AGENT

In acting under the Agency Agreement, the Agent in its role as fiscal and paying agent will
act solely as agent of the Republic and does not assume any obligations or relationships of
agency or trust to or with the Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement
contains provisions for the indemnification of the Agent and for relief from responsibility in
certain circumstances, and entitles it to enter into business transactions with the Republic
without being liable to account to the Noteholders or the Couponholders for any resulting
profit.

13. FURTHER ISSUES

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Noteholders
or Couponholders to create and issue further notes having terms and conditions the same
as the Notes or the same in all respects save for the amount and date of the first payment
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Notes.

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and shall be
construed in accordance with, English law.

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Agent, the
Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the
Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of
or in connection with the Agency Agreement, the Notes and the Coupons (together referred to
as “Proceedings”) may be brought in such courts.

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such
Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably
agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction.



Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction,
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax
00 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner
permitted by law.

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency
Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making,
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.
Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law.

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act
1999 to enforce any term of this Note, but this does not affect any right or remedy of any
person which exists or is available apart from that Act.

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such
Proceedings if such person is successful in such Proceedings.



SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN GLOBAL
FORM

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which apply
to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect of the terms
and conditions of the Notes set out in this document. The following is a summary of
certain of those provisions:

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon
certification as to non-U.S. beneficial ownership.

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole but not, in part, for definitive
bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or
have announced an intention permanently to cease business and no alternative
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or
referred to in Condition 6 which would not be required were the Notes in definitive
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and
is continuing.

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of the
Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not be the
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal
amount of the Permanent Global Note (which may be equal to or (provided that, if the
Permanent Global Note is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system
agrees) less than the outstanding principal amount of Notes represented thereby) for
definitive Notes on or after the exchange date specified in such notice.

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global Note
may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial exchange, present it
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Note,
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Notes in
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already
been paid on the Permanent Global Note), security printed in accordance with any applicable
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III,
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent
Global Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and
returned to the holder together with any relevant definitive Notes.

2. PAYMENTS

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an interest
in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided that, in the case
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent
Global Note, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided.

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the Permanent
Global Note will be made against presentation for endorsement and, if no further payment
falls to be made in respect of the Notes, surrender of the Permanent Global Note to or to



the order of the Agent as shall have been notified to the Noteholders for such purpose. A
record of each payment so made will be endorsed on the appropriate schedule to the
Permanent Global Note, which endorsement will be prima facie evidence that such
payment has been made in respect of the Notes.

3. NOTICES

Notices  shall  be  given  as  provided  in  Condition  11,  save  that  so  long  as  the  Notes  are
represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the Temporary
Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing system, in addition
to publication as required by Condition 11, notice may be given by delivery of the
relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled accountholders.

4. PURCHASE AND CANCELLATION

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase by the Republic will be
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Note.

5. DEFAULT

The global  Notes provide that  the holder  may cause the global  Note or  a  portion of  it  to
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the
notice to the Republic the principal amount of Notes which is being declared due and
payable.



USE OF PROCEEDS

The net proceeds from the issue of Notes, which amount to Euro 400,000,000, will be
used by the Republic for its general funding purposes.

GREEK TAXATION

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax
laws currently in force in Greece.  Noteholders who are in doubt as to their personal
tax position should consult their professional advisers.

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the
Notes may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, as the case
may  be,  Coupon  is  not  subject  to  such  tax  by  reason  of  his  being  connected  with  the
Republic or otherwise than merely by holding such Note or Coupon.

No additional amount shall be payable in respect of any Note presented to or for payment
where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is
required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation of Savings
Income.

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from
the sale or redemption of their Notes or Coupons.

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or
transfer of any of the Notes or Coupons.



SUBSCRIPTION AND SALE

The Managers have, pursuant to a Subscription Agreement dated 4 July 2005 (the
“Subscription Agreement”), agreed with the Republic to subscribe and pay for the Notes
at the issue price of 100 per cent. of the principal amount of the Notes.

The Managers are entitled to terminate the Subscription Agreement in certain
circumstances prior to payment to the Republic.

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933
(the  “Securities Act”)  and  are  subject  to  U.S.  tax  law  requirements.  Subject  to  certain
exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to
U.S. persons. The Managers have agreed that it will not offer, sell or deliver any Notes
within  the  United  States  or  to  U.S.  persons,  except  as  permitted  by  the  Subscription
Agreement.

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering)
may violate the registration requirements of the Securities Act.

Each of the Managers have represented and agreed that it has complied and will comply
with all applicable provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with
respect to anything done by it in relation to the Notes in, from or otherwise involving the
United Kingdom.



GENERAL INFORMATION

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to a) article 1 of Law
2187/1994 of the Republic, as supplemented by article 11 of Law 2628/1998 of the
Republic, and (b) Ministerial Decision No. 2/44514/0004 dated 7 July 1999 of the
Minister of Finance of the Republic.

2. Application has been made to list the Notes on the regulated market (as contemplated
by the Directive) of the Luxembourg Stock Exchange. As long as the Notes are listed
on the Luxembourg Stock Exchange, the Republic will maintain a paying agent
having a specified office in Luxembourg.

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream,
Luxembourg with a Common Code of 022306413.  The ISIN code for the Notes is
XS0223064139.

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global
Notes and the definitive Notes, and the Deed of Covenant, may be inspected on any
business day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the
Agent.

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States person
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of
the Internal Revenue Code”.
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information 
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Notes is in every 
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and 
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the 
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the 
Notes. The Republic accepts responsibility accordingly. 

HSBC Bank plc and Morgan Stanley & Co. International Limited (the “Managers”) have not 
separately verified the information contained herein. Accordingly, no representation, 
warranty or undertaking, express or implied, is made and no responsibility or liability is 
accepted by the Managers as to the accuracy or completeness of the information contained in 
this Offering Circular or any other information provided by the Republic in connection with 
the Notes or their distribution. 

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation 
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other 
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Notes and, if 
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been 
authorised by the Republic or the Managers. 

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the 
Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be 
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that 
any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes. Each investor 
contemplating purchasing any Notes should make its own independent investigation of the 
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic. 

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information 
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof 
or that any other information supplied in connection with the issue of the Notes is correct as 
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same. 

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be restricted by 
law in certain jurisdictions. The Republic and the Manager do not represent that this 
document may be lawfully distributed or that the Notes may be lawfully offered, in 
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction, 
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for 
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the 
Republic or the Managers which would permit a public offering of the Notes or distribution of 
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the 
Notes may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor 
any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any 
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable 
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes 
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular there 
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes in 
the United States, the United Kingdom and the Republic of Italy (see “Subscription and 
Sale”). 

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires, 
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of 
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European 
Community (as amended from time to time). 
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In connection with the issue of the Notes, Morgan Stanley & Co. International Limited (the 
"Stabilising Manager") (or persons acting on behalf of the Stabilising Manager) may over-
allot Notes (provided that the aggregate principal amount of Notes allotted does not exceed 
105 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes) or effect transactions with a 
view to supporting the market price of the Notes at a level higher than that which might 
otherwise prevail. However, there is no assurance that the Stabilising Manager (or persons 
acting on behalf of a Stabilising Manager) will undertake stabilisation action. Any 
stabilisation action may begin on or after the date of this Offering Circular and, if begun, may 
be ended at any time, but it must end no later than 30 days after the Closing Date. 
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TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES 

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and 
amendment) the Notes will be subject: 

The Euro 250,000,000 CMS - Linked Notes with Global Floor due 2020 (the “Notes”) are 
issued by The Hellenic Republic (the “Republic”) pursuant to (a) article 1 of Law 2187/94 
of the Republic, as amended and supplemented by article 11 of Law 2628/98 of the Republic, 
and (b) Ministerial Decision No. 2/44514/0004 dated 7 July 1999 of the Minister of Finance 
of the Republic.  Payments in respect of the Notes will be made pursuant to an Agency 
Agreement (the “Agency Agreement”) dated 12 July 2005 and made between the 
Republic, Citibank, N.A. as agent and paying agent (the “Agent”, which expression shall 
include any successor agent), Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme as 
paying agent (together with the Agent, the “Paying Agents”, which expression shall 
include any successor paying agents) and CCF (the “Calculation Agent”). 

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the 
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 12 July 2005 and made by 
the Republic. 

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection, 
during normal business hours at the specified offices of each of the Paying Agents. The 
Noteholders and the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the 
benefit of, all the provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which 
are binding on them. 

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings 
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless 
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency 
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail. 
Any reference herein to “Noteholders” shall mean the holders of the Notes and any 
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined 
below). 

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE 

The Notes are in bearer form and in the denomination of Euro 1,000 (the “Specified 
Denomination”). Any definitive Notes are issued with interest coupons for the payment 
of interest (the “Coupons”) attached. 

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. The 
Republic and each of the Paying Agents may deem and treat the bearer of any Note or 
Coupon as the absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any 
notice of ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for 
all purposes. 

For as long as any of the Notes are represented by a global Note held on behalf of 
Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the Euroclear System (“Euroclear”) and 
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person 
(other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the 
records of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal 
amount of such Notes (in which regard any certificate or other document issued by 
Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Notes standing to 
the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of 
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manifest error) shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such 
nominal amount of such Notes for all purposes other than with respect to the payment of 
principal or interest on the Notes, for which purpose the bearer of the relevant global Note 
shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such Notes in 
accordance with and subject to the terms of the relevant global Note (and the expressions 
“Noteholder” and “holder of Notes” and related expressions shall be construed 
accordingly). Notes which are represented by a global Note will be transferable only in 
accordance with the rules and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, 
Luxembourg, as the case may be. 

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE 

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this 
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu with all 
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 12 July 
2005 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one above the 
other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. The due 
and punctual payment of the Notes and the performance of the obligations of the Republic 
with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic. So long as any 
Note remains outstanding, the Republic shall not create or permit to subsist any mortgage, 
pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, properties or assets to secure 
any External Indebtedness, unless the Notes shall also be secured by such mortgage, pledge, 
lien or charge equally and rateably with such External Indebtedness or by such other security 
as may be approved by an Extraordinary Resolution of the Noteholders (as described in 
Condition 10). 

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of 
the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any 
existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which 
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or initially placed with a foreign 
institution or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the 
Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or future 
indebtedness for borrowed money of any other person which is borrowed from or initially 
placed with a foreign institution or person under a contract governed by the laws of a 
jurisdiction other than the Republic). 

3. INTEREST 

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates 

The Notes bear interest from and including 13 July 2005 (the “Interest Commencement 
Date”) and interest will be payable annually in arrear on 13 July in each year (each an 
“Interest Payment Date”).  The first Interest Payment Date will fall in July 2006. If any 
Interest Payment Date would otherwise fall on a day which is not a Business Day 
payment of interest shall be postponed to the next day which is a Business Day. Interest 
will be payable in respect of each Interest Period (which expression shall mean the 
period from and including the Interest Commencement Date to but excluding the first 
Interest Payment Date and each successive period from and including an Interest 
Payment Date to but excluding the next succeeding Interest Payment Date). The Interest 
Period commencing on the Interest Commencement Date to but excluding the Interest 
Payment Date falling in July 2006 is the “First Fixed Rate Interest Period” and the Interest 
Period commencing on the Interest Payment Date falling in July 2006 to but excluding the 
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Interest Payment Date falling in July 2007 is the “Second Fixed Rate Interest Period”.  Each 
subsequent Interest Period is a “Floating Rate Interest Period”. 

(2) Interest Accrual 

Each Note will cease to bear interest from and including its due date for redemption unless, 
upon due presentation, payment of the principal in respect of the Note is improperly withheld 
or refused or unless default is otherwise made in respect of payment. In such event, interest 
will continue to accrue until whichever is the earlier of: the date on which all amounts due in 
respect of such Note have been paid; and five days after the date on which the full amount of 
the moneys payable in respect of such Notes has been received by the Agent and notice to 
that effect has been given to the Noteholders in accordance with Condition 11. 

(3) Rate of Interest 

The rate of interest payable from time to time in respect of the Notes (the “Rate of Interest”) 
will be determined by the Calculation Agent on the basis of the following provisions: 

(a) The Rate of Interest payable in respect of the First Fixed Rate Interest Period will be 
7.50% per annum.  The Rate of Interest payable in respect of the Second Fixed Rate 
Interest Period will be 5% per annum. 

(b) (i) Except upon the exercise of the Flip Option (as defined below) the Rate of 
Interest applicable to each Floating Rate Interest Period will be 4 times the sum 
of (Eur CMS 10y – Eur CMS 2y), subject to a minimum rate of interest of 0.00% 
and a maximum rate of interest of 7.00%; 

 (ii) for the purposes of sub-paragraph (i) above: 

  “EUR CMS 10y” means the annual swap rate expressed as a percentage for 
a EURIBOR interest rate swap transaction with a term equal to 10 years 
which appears on the Reuters screen ISDAFIX2 page at 11.00 am 
(Frankfurt Time) on the Interest Determination Date; 

  “EUR CMS 2y” means the annual swap rate expressed as a percentage for a 
EURIBOR interest rate swap transaction with a term equal to 2 years which 
appears on the Reuters screen ISDAFIX2 page at 11.00 am (Frankfurt 
Time) on the Interest Determination Date; and 

 (iii) if either EUR CMS 2y or EUR CMS 10y does not appear on the Reuters 
Page ISDAFIX2 on an Interest Determination Date, EUR CMS 2y or EUR 
CMS 10y, as applicable, will be a percentage determined on the basis of the 
mid-market annual swap rate quotations provided by the Reference Banks 
at approximately 11.00 a.m. (Frankfurt Time) on that Interest 
Determination Date. The Calculation Agent will request the principal 
London office of each of the Reference Banks to provide a quotation and 
will take the arithmetic mean of the quotations, eliminating the highest 
quotation (or, in the event of equality, one of the highest) and the lowest 
(or, in the event of equality, one of the lowest). If three or less than three 
quotations are provided, the arithmetic average will be calculated using all 
quotations available. For this purpose, the “mid-market annual swap rate” 
means the arithmetic mean of the bid and offered rate quotations for the 
annual fixed leg, calculated on 30/360 day count basis, of a fixed-for-
floating Euro denominated interest rate swap transaction with a designated 
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maturity of two years or of ten years for EUR CMS 2y or EUR CMS 10y 
respectively, commencing on the first day of the relevant Interest Period for 
a representative amount of EUR 250 million with an acknowledged dealer 
of good credit in the swap market, where the floating leg, calculated on an 
Actual/360 day count basis is equivalent to EUR-EURIBOR-Telerate (as 
defined in the Annex to the 2000 ISDA Definitions published by the 
International Swap and Derivatives Association, Inc. (June 2000 version)), 
with a designated maturity of twelve months.  

 For the purposes of this paragraph (b), “Reference Banks” means five leading swap 
dealers in the interbank market as chosen by the Calculation Agent. 

(c) For the interest period commencing on 13 July 2019 and ending on 13 July 2020 the 
interest rate shall be calculated as for each Floating Rate Interest Period except that 
an additional interest amount will be payable on the Maturity Date in respect of each 
Note in the event that the Cumulative Coupon is less than the Lifetime Floor.  The 
additional interest amount payable shall be the Lifetime Floor minus the Cumulative 
Coupon where:  

“Lifetime Floor” means, in respect of each Note, 30.00% of its nominal value; and  

“Cumulative Coupon” means, in respect of each Note, the sum of all interest 
amounts paid from and including the first Interest Payment Date up to and including 
the amount payable in respect of the Floating Rate Interest Period commencing on 13 
July 2019 and ending on 13 July 2020 (all expressed as a percentage of the principal 
amount of the Notes). 

For the avoidance of doubt should the Cumulative Coupon exceed the Lifetime Floor 
then no additional interest amount shall be paid. 

(d) The Republic has the right to change the Rate of Interest during the Floating Rate 
Interest Period to 12 month EURIBOR (which appears on the Reuters screen 
ISDAFIX2 page at 11.00 am (Frankfurt Time) on the Interest Determination Date) 
plus 0.30% upon providing not less than 10 Business Day’s notice to Noteholders 
(the “Flip Option”). The Flip Option can be exercised by the Republic prior to the 
commencement of each Floating Rate Interest Period. Once the Flip Option has been 
exercised it cannot be reversed and will remain in force until the Maturity Date. 

(e) In these Terms and Conditions (except where otherwise defined), the expression: 

 (i) "Business Day" means any day which is a day on which the Trans-European 
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) 
System is open; 

 (ii) "Euro-zone" means the countries of the European Union which from time to 
time have adopted the Euro currency; and 

 (iii) "Interest Determination Date" means the date which is two Business Days 
prior to the first day of the Interest Period for which the rate will apply. 

(4) Determination of Rate of Interest and Interest Amounts 

The Calculation Agent shall inform the Agent of the Rate of Interest for each Floating 
Rate Interest Period and the Agent shall, as soon as practicable after 11.00 a.m. 
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(Brussels time) on each Interest Determination Date, but in no event later than the third 
Business Day thereafter, determine the euro amount payable in respect of interest on the 
Specified Denomination (the "Interest Amount") for the relevant Interest Period. Each 
Interest Amount shall be determined by applying the Rate of Interest to the Specified 
Denomination, multiplying the sum by the actual number of days in the Interest Period 
concerned (such number of days being calculated on the basis of a year of 360 days 
with 12 30-day months) divided by 360 and rounding the resultant figure to the nearest 
cent (half a cent being rounded upwards). 

(5) Publication of Rate of Interest and Interest Amount 

The Agent shall cause the Rate of Interest, and any amendment thereto, and each 
Interest Amount for each Interest Period and the relative Interest Payment Date to be 
notified to the Republic and to any stock exchange on which the Notes are at the 
relevant time listed and to be published in accordance with Condition 11 as soon as 
possible after their determination. The Interest Amount and Interest Payment Date may 
subsequently be amended (or appropriate alternative arrangements made by way of 
adjustment) without notice in the event of an extension or shortening of the Interest 
Period. 

(6) Notifications, etc. to be Final 

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and decisions 
given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance with the provisions 
of this Condition, whether by the Reference Banks (or any of them), the Calculation Agent or 
the Agent, will (in the absence of wilful default, bad faith or manifest error) be binding on the 
Republic, the Paying Agent and all Noteholders and Couponholders and (in the absence as 
referred to above) no liability to the Republic or the Noteholders or the Couponholders shall 
attach to the Agent in connection with the exercise or non-exercise by it of its powers, duties 
and discretions under this Condition. 

(7) Changes in Agent and Calculation Agent 

The Republic will procure that so long as any of the Notes remains outstanding there 
shall at all times be an Agent and a Calculation Agent for the purposes of the Notes and 
the Republic may terminate the appointment of the Agent. In the event of the appointed 
office of any bank being unable or unwilling to continue to act as the Agent or 
Calculation Agent or failing duly to determine the Rate of Interest and the Interest 
Amount for any Interest Period, the Republic shall appoint the Euro-zone office of 
another major bank engaged in the Euro-zone interbank market to act in its place. 
Neither the Agent nor the calculation Agent may resign its duties or be removed 
without a successor having been appointed. 

4. REDEMPTION AND PURCHASE 

(1) Final Redemption 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Notes will 
be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date falling on 13 July 
2020 (the “Maturity Date”). 
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(2) Purchases 

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open market or 
otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold 
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together 
with (in the case of definitive Notes) any unmatured Coupons attached thereto or 
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to 
all holders of Notes alike. 

(3) Cancellation 

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid and 
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of 
definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may 
not be re-issued or re-sold. 

5. PAYMENTS 

Subject as provided below payments will be made in euro by cheque drawn on, or by 
transfer to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in 
respect of the Notes will (subject as provided below) be made against presentation or 
surrender of such Notes or Coupons, as the case may be, at any specified office of the 
Paying Agent outside the United States. If any Notes are redeemed or become repayable 
in accordance with these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable 
on surrender of each Note. All payments of interest and principal with respect to Notes 
will be made outside the United States. Upon the due date for redemption of any Note all 
unmatured Coupons relating to such Note (whether or not attached) shall become void 
and no payment shall be made in respect of them. 

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a Payment 
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following 
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other 
sum in respect of any such delay.  For these purposes, “Payment Day” means (subject to 
Condition 8) any day which is both: 

(i) a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in 
the relevant place of presentation;  

(ii) a day on which the TARGET System is operating; and  

(iii) a day (other than a Saturday or a Sunday) on which banks are open for general 
business in London.  

If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest 
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest Payment 
Date (or from the Interest Commencement Date, as the case may be) will be paid only 
against surrender of such Note. 

The name of the initial Agent and the other initial Paying Agent and each of their initial 
specified offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to vary or 
terminate the appointment of the Paying Agent and to appoint additional or other Paying 
Agents and/or to approve any change in the specified office of any Paying Agent, 
provided that it will, so long as any of the Notes is outstanding, maintain (i) a calculation 
agent (which may be the Agent) and (ii) a Paying Agent (which may be the Agent) having 
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a specified office in a leading financial centre in continental Europe which, so long as the 
Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange and the rules of such exchange so 
require, shall be Luxembourg, termination or change shall only take effect (other than in 
the case of insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less than 30 days’ 
prior notice thereof shall have been given to the Noteholders in accordance with 
Condition 11 and provided further that neither the resignation nor removal of the Agent 
shall take effect, except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent has been 
appointed. 

Furthermore, the Republic undertakes that any Paying Agent maintained shall have a 
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold 
or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings Income unless 
such obligation is imposed by the same European Directive. 

Payments in respect of the Notes will be subject in all cases to any fiscal or other laws 
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community 
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6. 

6. TAXATION 

All payments of principal and/or interest in respect of the Notes and Coupons will be 
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes, 
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or 
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any 
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such 
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as 
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes 
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence 
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable 
in respect of any Note or Coupon presented for payment: 

(a) by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Note or 
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political 
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or 
receiving principal or interest in respect thereof; or 

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding 
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for 
exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a 
declaration or claim, such holder fails to do so; or 

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof 
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for 
payment on the last day of such 30 day period; or 

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual 
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation 
of Savings Income. 

The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means: 

(i) the due date for payment thereof; or 
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(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the 
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies 
having been so received, notice to that effect is duly given to the Noteholders in 
accordance with Condition 11 or individually. 

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
principal. 

Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
interest. 

7. EVENTS OF DEFAULT 

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs: 

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes or 
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the 
due date for such payment; or 

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or 
provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days after written 
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Note; or 

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding 
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it 
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default 
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any 
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the 
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured; 
or 

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of 
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its 
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or 

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is 
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the 
Notes, 

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the outstanding Notes may (i) give notice in writing to the Republic and to the 
Agent in accordance with Condition 11 that such Notes are immediately due and payable 
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting 
that such Notes are immediately due and payable, whereupon such Notes shall become 
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if 
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted. 

The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes (at 
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision 
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default 
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giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such 
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent 
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No 
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of 
any Noteholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all 
holders of the Notes 

8. PRESCRIPTION 

Claims for payment of principal in respect of the Notes shall be prescribed upon the 
expiry of ten years, and claims for payment of interest in respect of the Notes shall be 
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined 
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.  

9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS 

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced 
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses 
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the 
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be 
surrendered before replacements will be issued. 

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION 

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Noteholders to 
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary 
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement. 
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic 
at any time upon the request in writing of the holder or holders of 10 per cent. or more in 
principal amount of the Notes for the time being outstanding. The quorum for any 
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons 
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of 
the Notes for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Notes for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However, 
at any meeting, the business of which is to: 

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any 
installment of interest on the Notes; 

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the 
Notes; 

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the 
maturity of the Notes; 

(iv) reduce the interest rate on the Notes or any premium payable upon redemption of the 
Notes; 

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or 
the places at which interest, premium (if any) or principal of Notes is payable; 

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem Notes, or 
permit the Republic to redeem Notes if, prior to such action, the Republic is not 
permitted to do so; 
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(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is 
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and 
Conditions of the Notes; 

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is 
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the 
Terms and Conditions of the Notes; 

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the 
Notes; 

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency 
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below; 

(xi) change the governing law provision of the Notes;  

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its 
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Notes to 
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in 
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Note; or 

(xiii) appoint a committee to represent Noteholders after an event of default occurs;  

(each a “Reserved Matter”)   

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than 
75 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding 
or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time 
being outstanding at any adjourned meeting.   

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the 
Noteholders or by Written Resolution and will be binding on all the Noteholders (whether 
or not they are present at such meeting and whether or not may sign the Written 
Resolution) and on all Couponholders. 

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Noteholders 
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the 
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Notes for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned 
meeting of aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in 
the case of a matter other than a Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate 
principal amount of the Notes for the time being outstanding or at least 25 per cent. at any 
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Notes for the time being 
outstanding.   

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders 
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount 
of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in the case of a matter other than a 
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for 
the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or 
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Noteholders. 
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The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Notes, 
amend the Agency Agreement or the Notes (Non-Material Amendments) for the purpose 
of: 

 (i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Notes; 

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic; 

(iii) securing the Notes; 

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective 
provision in the Notes or the Agency Agreement; or 

(v) amending the Agency Agreement or any of the Notes in any manner which the 
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the  
Notes and does not adversely affect the interest of any holder of the Notes; 

(vi) correcting in its opinion a manifest error of a formal, minor or technical nature; or 

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided 
that such modification is not in the opinion of the Agent materially prejudicial to 
the interests of the Holders.   

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Noteholders and 
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent 
to the Noteholders as soon as practicable thereafter. 

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of Noteholders, 
(ii) Condition 10 (Meetings of Noteholders and Modification) of the Offering Circular and  
Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Noteholders) and 
(iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the required 
percentage of holders of the Notes are present at a meeting for quorum purposes, or has 
consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Notes or the Agency 
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of 
acceleration of the Notes, any Notes that the Republic owns or controls directly or indirectly 
will be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Notes owned, 
directly or indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and 
other local authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled, 
directly or indirectly by the Republic. 

“Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities 
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a 
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or 
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other 
entity. 

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any 
Noteholder in accordance with the provisions of this Condition 10 or Condition 7, the 
relevant Noteholder must deposit its Notes with the Paying Agent and obtain two copies of an 
acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the Paying Agent 
and certifying the nominal amount of Notes so deposited.  Any request so made, notice so 
given or Written Resolution so signed by any Noteholder must be accompanied by an 
Acknowledgment issued to the Noteholder.  Notes so deposited will not be released until the 
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earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, notice or Written 
Resolution becoming effective in accordance with these Terms and Conditions and will only 
be released against surrender of a relevant Acknowledgment. 

11. NOTICES 

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes are 
listed on the regulated market (as contemplated by the Directive) of the Luxembourg Stock 
Exchange and the rules of that exchange so require, in the d’Wort or any other daily 
newspaper of general circulation in Luxembourg. Such notice shall be deemed to have been 
given on the date of such publication in the relevant newspaper or, if published more than 
once, on the date of the first such publication. If publication is not practicable in any such 
newspaper as is mentioned above, notices will be valid if given in such other manner, and 
shall be deemed to have been given on such dates, as the Agent shall determine. 
Couponholders shall be deemed for all purposes to have notice of the contents of any 
notice given to the Noteholders in accordance with this Condition 11. 

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in writing and 
given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with the Agent. A copy 
of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Economy 
and Finance, General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address: 

Ministry of Economy and Finance 
General Accounting Office 
Public Debt Directorate 
37 Panepistimiou St. 
101 65 Athens – Greece 
Tel. 00 30 210 3338 360 
Fax. 00 30 210 3234 967 

12. AGENT, PAYING AGENTS AND CALCULATION AGENT 

In acting under the Agency Agreement, the Agent, the Paying Agents and the Calculation 
Agent will act solely as agents of the Republic and do not assume any obligations or 
relationships of agency or trust to or with the Noteholders or Couponholders. The Agency 
Agreement contains provisions for the indemnification of the Paying Agents and for relief 
from responsibility in certain circumstances, and entitles any of them to enter into business 
transactions with the Republic without being liable to account to the Noteholders or the 
Couponholders for any resulting profit. 

13. FURTHER ISSUES 

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Noteholders 
or Couponholders to create and issue further notes having terms and conditions the same 
as the Notes or the same in all respects save for the amount and date of the first payment 
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with 
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Notes. 

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION 

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and shall be 
construed in accordance with, English law. 
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(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying Agents, the 
Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to 
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the 
Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of 
or in connection with the Agency Agreement, the Notes and the Coupons (together referred to 
as “Proceedings”) may be brought in such courts. 

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to 
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such 
Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably 
agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be 
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction. 

Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the 
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or 
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction, 
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial 
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax 
+ 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the 
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will 
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any 
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner 
permitted by law. 

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency 
Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or 
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving 
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making, 
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended 
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.  
Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and 
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law. 

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 
1999 to enforce any term of this Note, but this does not affect any right or remedy of any 
person which exists or is available apart from that Act. 

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the 
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in 
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any 
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This 
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such 
Proceedings if such person is successful in such Proceedings. 
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN GLOBAL 
FORM 

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which apply 
to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect of the terms 
and conditions of the Notes set out in this document. The following is a summary of 
certain of those provisions: 

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES 

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the 
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. 

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole but not, in part, for definitive 
bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for 
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or 
have announced an intention permanently to cease business and no alternative 
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any 
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or 
referred to in Condition 6 which would not be required were the Notes in definitive 
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and 
is continuing. 

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of the 
Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not be the 
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal 
amount of the Permanent Global Note (which may be equal to or (provided that, if the 
Permanent Global Note is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system 
agrees) less than the outstanding principal amount of Notes represented thereby) for 
definitive Notes on or after the exchange date specified in such notice. 

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global Note 
may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial exchange, present it 
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Note, 
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an 
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Notes in 
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already 
been paid on the Permanent Global Note), security printed in accordance with any applicable 
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III, 
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent 
Global Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and 
returned to the holder together with any relevant definitive Notes. 

2. PAYMENTS 

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an interest 
in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided that, in the case 
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent 
Global Note, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided. 

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the Permanent 
Global Note will be made against presentation for endorsement and, if no further payment 
falls to be made in respect of the Notes, surrender of the Permanent Global Note to or to 
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the order of the Agent or Paying Agent as shall have been notified to the Noteholders for 
such purpose. A record of each payment so made will be endorsed on the appropriate 
schedule to the Permanent Global Note, which endorsement will be prima facie evidence 
that such payment has been made in respect of the Notes. 

3. NOTICES 

Notices shall be given as provided in Condition 11, save that so long as the Notes are 
represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the Temporary 
Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing system, in addition 
to publication as required by Condition 11, notice may be given by delivery of the 
relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled accountholders. 

4. PURCHASE AND CANCELLATION 

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase by the Republic will be 
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Note. 

5. DEFAULT 

The global Notes provide that the holder may cause the global Note or a portion of it to 
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the 
notice to the Republic the principal amount of Notes which is being declared due and 
payable. 
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USE OF PROCEEDS 

The net proceeds from the issue of Notes, which will be Euro 250,000,000, will be used 
by the Republic for its general funding purposes. 

 

 

GREEK TAXATION 

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax 
laws currently in force in Greece.  Noteholders who are in doubt as to their personal 
tax position should consult their professional advisers. 

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the 
Notes may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on 
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, as the case 
may be, Coupon is not subject to such tax by reason of his being connected with the 
Republic or otherwise than merely by holding such Note or Coupon. 

No additional amount shall be payable in respect of any Note presented to or for payment 
where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is 
required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation of Savings 
Income. 

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in 
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from 
the sale or redemption of their Notes or Coupons. 

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of 
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or 
transfer of any of the Notes or Coupons. 

 

 

ITALIAN LAW TAXATION 

The following is a general description of certain Italian tax issues relating to the Notes 
based on current law and practice in Italy. It does not purport to be a complete analysis of 
all tax considerations relating to the Notes. It relates to the position of persons who are the 
absolute beneficial owners of Notes and may not apply to certain classes of persons who 
are dealers in securities. Prospective purchasers of Notes should consult their tax advisers 
as to the consequences under the tax laws of the country in which they are resident for tax 
purposes and the tax laws of Italy of acquiring, holding and disposing of Notes and 
receiving payments of interest, principal and/or other amounts under the Notes. This 
summary is based upon the law or practice as in effect on the date of this Offering Circular 
and is subject to any change in law or practice that may take effect after such date. 

The statements herein regarding taxation are based on the laws in force in the Republic of 
Italy as of the date of this Offering Circular and are subject to any changes in law 
occurring after that date (such changes could be made on a retroactive basis). 
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1.  Withholding tax (imposta sostitutiva) 

Article 2 of Legislative Decree No. 239 of 1 April 1996, as subsequently amended and 
supplemented (the Decree 239), sets out the Italian withholding tax regime applicable to the 
Notes. 

1.1 Italian resident Noteholders 

Pursuant to Article 2(1-bis) and Article 2(1-quater) of Decree 239, a substitute tax (imposta 
sostitutiva) levied at the rate of 12.5 per cent. is currently applicable to interest, premiums and 
any other proceeds in respect of the Notes (the Interest) if derived by Italian resident 
beneficial owners of the Notes which are (i) individuals holding the Notes not in connection 
with entrepreneurial activities, (ii) non commercial partnerships, (iii) non profit organisations, 
(iv) Noteholders who are exempt from corporate income tax. The imposta sostitutiva is a final 
tax and discharges any Italian income tax liabilities in respect of the Interest. 

Pursuant to Article 2(2) of Decree 239 the imposta sostitutiva is levied by Italian resident 
banks, investment companies (i.e. SIMs), fiduciary companies, brokers, Poste Italiane SpA, 
asset management companies (i.e. SGRs) (the Qualified Intermediaries) which in any way 
intervene (i) in the collection of the Interest or (ii) in the transfer of the Notes. 

Pursuant to Article 7(3)(a) of Legislative Decree No. 461 of 21 November 1997 (the Decree 
461), no imposta sostitutiva is applicable where an Italian resident individual Noteholder 
holds the Notes in a discretionary investment portfolio managed by an Italian authorised 
financial intermediary and opts to be taxed at the flat rate of 12.5 per cent. on the appreciation 
of the investment portfolio accrued, even if not realised, at year-end (which appreciation 
includes any Interest accrued on the Notes) pursuant to the so-called Asset Management 
Option (“Risparmio Gestito” regime) set forth by the mentioned Article 7 of Decree 461. 

Pursuant to Article 5(1) of the Decree 239, in respect of any Interest derived by an Italian 
resident beneficial owner of the Notes who is an individual holding the Notes in connection 
with entrepreneurial activities, the Interest must be included, on an accrual basis, in the 
aggregate taxable business income of such Noteholder. As a consequence, the Interest will be 
subject to personal income tax (IRE), at the applicable progressive rates, and the imposta 
sostitutiva levied on the Interest will be creditable against IRE due by such Noteholder.  

Pursuant to Article 5(2) of the Decree 239, no imposta sostitutiva is applicable on Interest 
payable to Italian resident corporate entities or to Italian permanent establishments of foreign 
corporations to which the Notes are effectively connected, provided that the Notes are timely 
deposited with an authorised financial intermediary. Interest on the Notes must be included, 
on an accrual basis, in the aggregate taxable income of the Noteholders for corporation tax 
purposes (IRES). For certain categories of corporate Noteholders, Interest accrued on the 
Notes must also be included in the net value of production subject to regional tax on 
productive activities (IRAP). 

Pursuant to Article 2(1-quarter) of Decree 239, no imposta sostitutiva is applicable on Interest 
payable to Italian pension funds (provided by Decree No. 124 of 21 April 1993) and to Italian 
collective investment funds, provided that the Notes are timely deposited with an authorised 
financial intermediary. Interest on the Notes must be included in the calculation of the 
management result of the fund accrued at year-end, which is subject to a substitute tax at the 
rate of 11 per cent. in the case of pension funds (the Pension Funds Tax) or at the rate of 
12.5 per cent. in the case of Italian collective investment funds (the Mutual Funds Tax). 
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No imposta sostitutiva is applicable on Interest payable to Italian real estate investment funds, 
which have timely deposited the Notes with an authorised financial intermediary. Italian real 
estate investment funds established pursuant to Article 37 of Legislative Decree 24 February 
1998, No. 58 are neither liable to IRES nor to IRAP pursuant to Article 6(1) of Law Decree 
25 September 2001, No. 351.  Said funds are not subject to any substitute taxation at the fund 
level. 

1.2 Non Italian resident Noteholders 

No imposta sostitutiva nor withholding tax is applicable on Interest payable to non-Italian 
resident Notheholders. Non-Italian resident Notheholders are not liable to income tax in Italy 
in respect of the Notes pursuant to Article 23(1)(b) of Decree 22 December 1986, No. 917 
(the Decree 917). 

1.3 Early Redemption Tax 

Without prejudice to the above provisions, in the event that the Notes, having an original 
maturity of eighteen months or more, are subject to an early redemption within eighteen 
months from the date of issue, the Qualified Intermediaries will levy an additional tax at the 
rate of 20 per cent. in respect of interest and premium (if any) accrued between the date of 
issue and the date on which the Notes are repaid, in accordance with the provisions of Article 
26(3) of the Decree No. 600 of 29 September 1973. 

The additional tax would be levied with respect to any Italian-resident Noteholders (i.e. even 
with respect to resident corporate entities).  

2.  Capital Gains on the sale or redemption of the Notes 

2.1 Italian resident Noteholders 

Pursuant to Article 5(2) of Decree 21 November 1997, No. 461 (the Decree 461), capital 
gains on the sale or redemption of the Notes realised by Italian resident Noteholders which 
are (i) individuals holding the Notes not in connection with entrepreneurial activities, (ii) non 
commercial partnerships, (iii) non profit organisation are subject to an imposta sostitutiva 
levied at the rate of 12.5 per cent. on the annual tax return unless (a) the Notes are held in a 
discretionary investment portfolio managed by an Italian authorised financial intermediary 
according to the rules of the so-called Asset Management Option (“Risparmio Gestito” 
regime) or (b) the Notes are deposited with banks, investment companies (i.e. SIMs) or 
certain other authorised financial intermediaries according to the rules of the “Risparmio 
Amministrato” regime. According to the rules of the “Risparmio Gestito” regime, the 
appreciation of the accrued investment portfolio, even if not realised, at year end (the 
appreciation of which includes any capital gains on the Notes) is subject to an imposta 
sostitutiva levied at the rate of 12.5 per cent. which is applied on behalf of the individual 
Noteholder by the managing financial intermediary. According to the rules of the “Risparmio 
Amministrato” regime, an imposta sostitutiva at the rate of 12.5 per cent. is levied, on behalf 
of the individual Noteholder by the financial intermediary with which the Notes are 
deposited, on capital gains realised on each sale for consideration or on the redemption of the 
Notes.Capital gains on the sale or redemption of the Notes realised by Italian resident 
corporate entities or by Italian permanent establishments of foreign corporations to which the 
Notes are effectively connected, are not subject to any imposta sostitutiva or withholding tax 
when realised and must be included in the aggregate taxable income of the Noteholders 
subject to IRES. For certain categories of corporate Noteholders, capital gains realised on the 
Notes must also be included in the net value of production subject to regional tax on 
productive activities (IRAP). 
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Capital gains on the sale or redemption of the Notes realised by Italian pension funds (subject 
to the regime provided by Decree No. 24 of 21 April 1993) and by Italian collective 
investment funds, are not subject to any imposta sostitutiva or withholding tax when realised 
and must be included in the calculation of the management result of the fund accrued at year 
end, which is respectively subject to Pension Funds Tax and to Mutual Funds Tax. 

2.1 Non-Italian resident Noteholders 

Given that the Notes will be listed, no imposta sostitutiva nor withholding tax is applicable on 
capital gains realised on the sale or redemption of the Notes by non-Italian resident 
Notheholders (also in the case where the Notes were held in Italy).  

3.  Italian Transfer Tax (Tassa sui contratti di borsa) on the sale of the Notes 

No Italian Transfer Tax applies to sales of Notes to the extent that the Notes are listed on 
regulated markets and (i) the relevant transfers are executed in regulated markets, or (ii) the 
relevant transfers are executed between banks and/or entities authorised to carry on 
investment services in accordance with Italian law, or (iii) the relevant transfers are executed 
between banks or entities authorised to carry on investment services in accordance with 
Italian laws and non-resident persons or entities, (iv) the relevant transfers are executed 
between collective investment schemes and banks and other entities, whether or not resident 
in the Republic of Italy, authorised to carry on investment services in accordance with Italian 
law. 

4.  Italian Inheritance and Gift Tax 

According to Law no. 383 dated 18 October 2001, Italian Inheritance and Gift Tax (Imposta 
sulle successioni e donazioni) has been abolished with respect to inheritance acquired and 
gifts made after 25 October 2001. However, gifts made to: (i) persons other than the spouse, 
the direct descendants and the parenti fino al quarto grado (relatives within the fourth degree) 
and (ii) for a value higher than € 180,759.91 in respect of each beneficiary, shall be subject, 
on the value exceeding such threshold, to the transfer taxes that would be applicable should 
such transfer be made for consideration.  

5. Tax Monitoring 

Pursuant to Law Decree no. 167 dated 28 June 1990, ratified and converted by Law no. 227 
dated 4 August 1990, as amended, Italian resident individuals who, at the end of the year, 
hold investments abroad or have financial activities abroad must, in certain circumstances, 
disclose the aforesaid and related transactions to the tax authorities. This obligation does not 
exist in cases where the overall value of the foreign investments or financial activities at the 
end of the year, and the overall value of the transactions carried out during the relevant year, 
do not exceed € 12,500. 
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SUBSCRIPTION AND SALE 

HSBC Bank plc and Morgan Stanley & Co. International Limited (the “Managers”) have, 
pursuant to a Subscription Agreement dated 12 July 2005 (the “Subscription 
Agreement”), agreed with the Republic to subscribe and pay for the Notes at the issue 
price of 100 per cent. of the principal amount of the Notes.  

The Managers are entitled to terminate the Subscription Agreement in certain 
circumstances prior to payment to the Republic. 

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 
(the “Securities Act”) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain 
exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to 
U.S. persons. The Managers have agreed that it will not offer, sell or deliver any Notes 
within the United States or to U.S. persons, except as permitted by the Subscription 
Agreement. 

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of 
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) 
may violate the registration requirements of the Securities Act. 

The offering of the Notes in Italy has not been registered with the Commissione Nazionale 
per la Societa` e la Borsa (“CONSOB”) pursuant to Italian securities legislation and, 
accordingly, the Notes cannot be offered, sold or delivered in the Republic of Italy (“Italy”) 
nor may any copy of this Offering Circular or any other document relating to the Notes be 
distributed in Italy other than to professional investors (operatori qualificati) as defined in 
Article 31, second paragraph, of CONSOB Regulation No. 11522 of 1 July, 1998 as 
subsequently amended.  Any offer, sale or delivery of the Notes or distribution of copies of 
this Offering Circular or any other document relating to the Notes in Italy must be made (a) 
by an investment firm, bank or intermediary permitted to conduct such activities in Italy in 
accordance with Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 and Legislative Decree No. 
385 of 1 September 1993 (the “Banking Act”); (b) in compliance with Article 129 of the 
Banking Act and the implementing guidelines of the Bank of Italy and (c) in compliance with 
any other applicable laws and regulations and other possible requirements or limitations 
which may be imposed by Italian authorities.  The Notes cannot be offered, sold or delivered 
on a retail basis, either in the primary or in the secondary market, to any individuals residing 
in Italy. 

Each of the Managers has represented and agreed that it has complied and will comply 
with all applicable provisions of (i) the Financial Services and Markets Act 2000 and (ii) 
the Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and Counsel rules implementing such 
decree and the Banking Act with respect to anything done by it in relation to the Notes in, 
from or otherwise involving (i) the United Kingdom and (ii) Republic of Italy 
respectively. 
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GENERAL INFORMATION 

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of Law 
2187/94 of the Republic, as amended and supplemented by article 11 of Law 2628/98 
of the Republic and (b) Ministerial Decision No. 2/44514/0004 dated 7 July 1999 of 
the Minister of Finance of the Republic. 

2. Application has been made to list the Notes on the regulated market (as contemplated 
by the Directive) of the Luxembourg Stock Exchange and the MOT. As long as the 
Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange, the Republic will maintain a 
Paying Agent having a specified office in Luxembourg. 

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream, 
Luxembourg with a Common Code of 022422731.  The ISIN code for the Notes is 
XS0224227313. 

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global 
Notes and the definitive Notes, and the Deed of Covenant, may be inspected on any 
business day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the 
Paying Agent. 

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States person 
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States 
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of 
the Internal Revenue Code”. 
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Áðüöáóç äéÜèåóçò 10åôþí ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý
Äçìïóßïõ óôéò 23.9.2005 ìÝóù Äçìïðñáóßáò ìå Üíïéãìá
(re-opening) ôçò áñ÷éêÞò Ýêäïóçò 22.2.2005 êáé ëÞîçò
20.7.2015.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ í. 1914/1990

«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé

ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í. 2187/1994 «Ñýèìé-
óç èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ í. 2198/
1994 «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí ãÝíåé,
óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé äçìé-
ïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðáñáêï-
ëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ
(Üûëïé ôßôëïé)» (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ í. 2362/
1995 «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí
ôïõ ÊñÜôïõò ê.á.ä.» (ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í. 2459/1997 «Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(ÖÅÊ 17Á´/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ í. 2579/1998.

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ í. 2682/1999 (ÖÅÊ 16
Á/1999).

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2842/27.9.2000 «ËÞøç óõìðëç-
ñùìáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí
(ÅÊ) 1103/97, 974/98 êáé 2866/98 ôïõ Óõìâïõëßïõ, üðùò
éó÷ýïõí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åéóáãùãÞ ôïõ ÅÕÑÙ». (ÖÅÊ 207/
Á/27.9.2000).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ í. 3130/28.3.2003
(ÖÅÊ 76/Á) «Ìéóèþóåéò áêéíÞôùí ãéá ôç óôÝãáóç Äçìï-
óßùí Õðçñåóéþí ê.á.ä.».

9. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2628/6.7.1998 «Óýóôáóç Íïìéêïý
Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá Ïñãáíé-
óìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×) êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 151 Á/6.7.1998).

10. Ôçí õð� áñéèì. 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðü-
öáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß
ôùí äáðáíþí óýíáøçò, Ýêäïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ëð.
ôùí äáíåßùí ôïõ äçìïóßïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)».

11. Ôçí õð� áñéèì. 2/4627/0023/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò
üñùí, ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äç-
ìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ».

12. Ôçí õð� áñéèì. 2/8578/0023Á/16.2.2005 áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí ¸êäïóç óôéò
22.2.2005 êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, óå Üûëç
ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, 10åôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò
20.7.2015».
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13. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ 519/
Â/17.3.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «ÁíÜèåóç áñìï-
äéïôÞôùí ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí
óôïõò Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

14. Ôçí õð� áñéèì. 2/72511/0023Á/29.12.2004 êïéíÞ
áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí êáé
ôïõ ÄéïéêçôÞ ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò «Êáíïíéóìüò ëåé-
ôïõñãßáò ôùí Âáóéêþí Äéáðñáãìáôåõôþí ÁãïñÜò». (ÖÅÊ
10 Ôåý÷ïò Â´/12.1.2005).

15. Ôï õð� áñéèì. 899/16.9.2005 Ýããñáöï ôïõ
Ï.Ä.ÄÇ.×., áðïöáóßæïõìå:

Ïñßæïõìå ôïõò âáóéêïýò üñïõò Ýêäïóçò êáèþò êáé ôçí
äéáäéêáóßá ôçò äçìïðñáóßáò ìÝóù ôçò ïðïßáò èá äéáôå-
èïýí óôéò 23.9.2005 ôßôëïé ìå Üíïéãìá re-opening ôçò áñ-
÷éêÞò Ýêäïóçò (22.2.2005) ïìïëüãùí ôïõ Åëëçíéêïý Äç-
ìïóßïõ, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, 10åôïýò
äéÜñêåéáò, êáé ëÞîçò 20.7.2015.

ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ

1) Ïé ôßôëïé, ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí óôéò 23.9.2005 åßíáé
ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèåñïý
åðéôïêßïõ, äéÜñêåéáò äÝêá (10) åôþí, ìå çìåñïìçíßá áñ÷é-
êÞò Ýêäïóçò 22.2.2005 êáé ëÞîçò 20.7.2015.

2) Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 1.000 Åõñþ.
3) Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí åßíáé ôï ßäéï ìå áõôü ôçò

áñ÷éêÞò Ýêäïóçò 3,70% åôçóßùò óôáèåñü ãéá üëç ôçí
äéÜñêåéá ôùí ïìïëüãùí.

4) Ôï ðïóü, ôï ïðïßï èá äçìïðñáôçèåß ïñßæåôáé óå ÷ßëéá
ôåôñáêüóéá åêáô. ÅÕÑÙ (åõñþ 1.400.000.000).

5) á. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìç-
íßá ÝêäïóÞò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç
äéÜñêåéÜ ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç ïíï-
ìáóôéêÞ áîßá åõñþ 1.000, ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü áñéè-
ìü çìåñþí êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365 Þ 366
çìåñþí {actual/actual(ISMA)} êáé êáôáâÜëëåôáé äåäïõ-
ëåõìÝíïò.

â. Óôéò 23.9.2005 ðïõ åßíáé ç çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò
(re-opening) ôçò Ýêäïóçò êáé äéáêáíïíéóìïý èá êáôáâëç-
èïýí ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí, ðïõ áöï-
ñïýí ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 22.2.2005 ìÝ÷ñé êáé
23.9.2005 óå ÅÕÑÙ óôñïããõëïðïéçìÝíïé óôá 2 äåêáäéêÜ
øçößá.

ã. Ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá èá õðïëïãéóèïýí, åðß ôçò åëÜ÷éóôçò ïíïìáóôé-
êÞò áîßáò (åõñþ 1.000) ìå áðüäïóç, ç ïðïßá ðñïêýðôåé
áðü ôï âáóéêü åðéôüêéï 3,70% åðß ôï êëÜóìá çìåñþí
213/365 êáé åßíáé ßóç ìå 2,159178% %. ̧ ôóé ïé äåäïõëåõ-
ìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åßíáé åõ-
ñþ 21,59.

6) Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ
ôïõò áîßá.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá, ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç, ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèå-
ôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé, ç çìÝñá êáôÜ ôçí
ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá ïé åìðïñéêÝò ôñÜ-
ðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí ïðïßá
ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá T.A.R.G.E.T.

7) Ïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí õðüêåéíôáé óå öïñïëüãçóç
âÜóåé óõíôåëåóôïý öïñïëüãçóçò ðïõ éó÷ýåé êáôÜ ôçí Ýê-
äïóç ôùí ôßôëùí (10%). Ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ èá ãß-
íåé êáôÜ ôçí åîáñãýñùóç ôùí ôïêïìåñéäßùí.

Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóÞ ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôå-
ëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí ÷áñ-
ôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

8) Ïé ëïéðïß üñïé ôùí ïìïëüãùí åßíáé ßäéïé ìå áõôïýò ðïõ
éó÷ýïõí êáé ãéá ôá ëïéðÜ ïìüëïãá ôïõ Äçìïóßïõ óå Åõñþ
óôáèåñïý åðéôïêßïõ. 

Â´ ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ

1) Ç äçìïðñáóßá èá åßíáé ôýðïõ áíôáãùíéóôéêþí ðñï-
óöïñþí (competitive auction Þ multiple price auction) êáé
èá äéåîá÷èåß âÜóåé ôïõ Êáíïíéóìïý Ëåéôïõñãßáò ôùí Âá-
óéêþí Äéáðñáãìáôåõôþí ÁãïñÜò, ôçí Ôñßôç 20 Óåðôåì-
âñßïõ 2005, ìÝóù ôçò ÇÄÁÔ áðü ôïí Ïñãáíéóìü Äéá÷åßñé-
óçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×.).

2) Äéêáßùìá õðïâïëÞò áíôáãùíéóôéêþí ðñïóöïñþí
Ý÷ïõí ìüíï ïé Âáóéêïß ÄéáðñáãìáôåõôÝò ÁãïñÜò, ïé ïðïß-
ïé õðïâÜëëïõí ìÝ÷ñé 5 áíôáãùíéóôéêÝò ðñïóöïñÝò Ýêá-
óôïò. Ôï åëÜ÷éóôï ðïóü êÜèå ðñïóöïñÜò äåí èá õðïëåß-
ðåôáé ôùí ðÝíôå åêáôïììõñßùí ÅÕÑÙ (åõñþ 5.000.000)
êáé äåí èá õðåñâáßíåé óå ïíïìáóôéêÞ áîßá ôï äçìïðñá-
ôïýìåíï ðïóü.

Ïé ðñïóöïñÝò èá áíáöÝñïíôáé óå ïíïìáóôéêÝò áîßåò
ðïëëáðëÜóéåò ôùí ðåíôáêïóßùí ÷éëéÜäùí ÅÕÑÙ (åõñþ
500.000).

3) ÊÜèå ðñïóöïñÜ ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé ôçí ïíïìá-
óôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí ðïõ æçôïýíôáé êáèþò êáé ôçí ôé-
ìÞ ðïõ åßíáé äéáôåèåéìÝíïò íá ðëçñþóåé ï êÜèå Âáóéêüò
ÄéáðñáãìáôåõôÞò. 

Ôï ðñïóöåñüìåíï ôßìçìá ðïõ èá õðïâëçèåß äåí èá óõ-
ìðåñéëáìâÜíåé ôïõò äåäïõëåõìÝíïõò ôüêïõò (clean
price).

4) ÅÜí äýï Þ ðåñéóóüôåñåò ðñïóöïñÝò ôçò ßäéáò ôéìÞò
ôý÷åé íá ãßíïõí åí ìÝñåé äåêôÝò ôüôå ç êáôáíïìÞ ôùí ôßô-
ëùí ðïõ èá êáôáêõñùèïýí óôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò óôç äç-
ìïðñáóßá èá ãßíåé áíáëïãéêÜ êáé ìå ðñïóÝããéóç ôá ÷ßëéá
ÅÕÑÙ (åõñþ 1.000).

5) Ìç áíôáãùíéóôéêÝò ðñïóöïñÝò äéêáéïýíôáé íá õðï-
âÜëëïõí ìüíï ïé Âáóéêïß ÄéáðñáãìáôåõôÝò (ìßá ìç áíôá-
ãùíéóôéêÞ ðñïóöïñÜ Ýêáóôïò). Ç ðïóüôçôá ðïõ èá äéáôß-
èåôáé ìå ôç äéáäéêáóßá áõôÞ åê ìÝñïõò ôïõ Åëëçíéêïý Äç-
ìïóßïõ, äåí èá õðåñâáßíåé ôï 20% ôïõ äçìïðñáôïýìåíïõ
ðïóïý. Ç êáôáíïìÞ óôïõò åíäéáöåñüìåíïõò ãßíåôáé áíÜ-
ëïãá ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõò óôéò ìç áíôáãùíéóôéêÝò ðñï-
óöïñÝò. Ïé ìç áíôáãùíéóôéêÝò ðñïóöïñÝò éêáíïðïéïý-
íôáé óôç ìÝóç óôáèìéêÞ ôéìÞ üëùí ôùí åðéôõ÷þí áíôáãù-
íéóôéêþí ðñïóöïñþí. 

Ç êÜèå ìéá ìç áíôáãùíéóôéêÞ ðñïóöïñÜ äåí ìðïñåß íá
õðåñâáßíåé ôï óõíïëéêü ðïóü ðïõ äéáôßèåôáé ìå ôç ìÝèï-
äï ôùí ìç áíôáãùíéóôéêþí ðñïóöïñþí. 

Ïé ðñïóöïñÝò èá õðïâëçèïýí, ìÝóù ôçò ÇÄÁÔ óôéò 20
Óåðôåìâñßïõ 2005 êáé ìÝ÷ñé ôçí 12.00 ìåóçìâñéíÞ þñá
ÅëëÜäïò.

6) Ç áíáããåëßá ôùí åðéôõ÷þí ðñïóöïñþí êáé ôùí
áðïôåëåóìÜôùí ôçò äçìïðñáóßáò èá ãßíåé ôçí ßäéá çìÝ-
ñá ôçò äéåîáãùãÞò ôçò äçìïðñáóßáò óôéò 20 Óåðôåì-
âñßïõ 2005 êáé ìÝ÷ñé ôçí 12:45 ìåóçìâñéíÞ þñá ÅëëÜ-
äïò, áðü ôïí Ïñãáíéóìü Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò
(Ï.Ä.ÄÇ.×.).

7) Ïé Âáóéêïß ÄéáðñáãìáôåõôÝò ÁãïñÜò Ý÷ïõí ôï äéêáß-
ùìá, ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò äçìïðñáóßáò êáé åíôüò äýï åñ-
ãÜóéìùí çìåñþí (ìÝ÷ñé ôç 12:00 ìåóçìâñéíÞ þñá ÅëëÜ-
äïò ôçò 22çò Óåðôåìâñßïõ 2005), íá õðïâÜëïõí ðñïóöï-
ñÝò ìÝóù ôçò ÇÄÁÔ, ãéá ôçí áðüêôçóç óôç ìÝóç óôáèìéêÞ
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ôéìÞ ôçò äçìïðñáóßáò åðß ðëÝïí ôßôëùí ìÝ÷ñé óõíïëéêÞò
ïíïìáóôéêÞò áîßáò ßóçò ðñïò ôï 20% ôïõ äçìïðñáôïýìå-
íïõ ðïóïý. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ç óõíïëéêÞ ïíïìáóôéêÞ
áîßá ôùí íÝùí ðñïóöïñþí õðåñâáßíåé ôï áíùôÝñù ðïóï-
óôü, ç êáôáíïìÞ ôùí ôßôëùí óå êÜèå Ýíáí Âáóéêü Äéá-
ðñáãìáôåõôÞ èá ãßíåôáé ìå ôçí áíáëïãßá ðïõ ðñïêýðôåé
áðü ôï ìÝóï óôáèìéêü ðïóïóôü óõììåôï÷Þò åíüò åêÜ-
óôïõ óôéò åðéôõ÷åßò áíôáãùíéóôéêÝò ðñïóöïñÝò ôùí
ðñïçãïõìÝíùí ôçò ðáñïýóáò ôñéþí äçìïðñáóéþí ïìï-
ëüãùí. Ôï ôõ÷üí áäéÜèåôï õðüëïéðï áõôïý ôïõ ðïóïý èá
êáôáíÝìåôáé åî ßóïõ óôïõò åíäéáöåñüìåíïõò Âáóéêïýò
ÄéáðñáãìáôåõôÝò ÁãïñÜò. 

Ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí ðáñáðÜíù ìç áíôáãùíéóôéêþí
ðñïóöïñþí èá áíáêïéíùèïýí óôïõò åíäéáöåñüìåíïõò
ìÝ÷ñé ôçí 12:45 ìåóçìâñéíÞ þñá ÅëëÜäïò ôçò 22çò Óå-
ðôåìâñßïõ 2005, áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò (ÇÄÁÔ).

8) Ïé õðïâáëëüìåíåò óôéò äçìïðñáóßåò ðñïóöïñÝò,
êáôáôáóóüìåíåò êáôÜ öèßíïõóá ôÜîç ôéìþí, åßôå éêáíï-
ðïéïýíôáé üëåò êáôÜ óåéñÜ ìÝ÷ñé ôïõ ýøïõò ôïõ äçìï-
ðñáôïýìåíïõ ðïóïý, åßôå áêõñþíåôáé ç äçìïðñáóßá åî
ïëïêëÞñïõ. Ï åêäüôçò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá åðáíÜëçøçò
ôçò áêõñùèåßóáò äçìïðñáóßáò.

9) Êáô' åîáßñåóç, óå ðåñßðôùóç ðïõ õðÜñ÷åé óçìáíôéêÞ
áðüêëéóç ôùí ôéìþí ðïõ äüèçêáí ãéá ôï 80% ôïõ äçìï-
ðñáôçèÝíôïò ðïóïý óå ó÷Ýóç ìå ôéò ôéìÝò ðïõ äüèçêáí
ãéá ôï åíáðïìÝíïí 20%, ï åêäüôçò äéáôçñåß ôï äéêáßùìá íá
áðïññïöÞóåé ìüíï ôï 80% ôïõ äçìïðñáôçèÝíôïò ðïóïý.

10) Ç êáôáâïëÞ ôïõ áíôéôßìïõ áãïñÜò ôßôëùí (Settle-
ment) èá ãßíåé óôéò 23 Óåðôåìâñßïõ 2005, çìåñïìçíßá
áíïßãìáôïò (re-opening) ôçò áñ÷éêÞò Ýêäïóçò (22.2.2005).

11) Óôá ôïêïìåñßäéá ôùí Üõëùí ôßôëùí äßäåôáé ç äõíá-
ôüôçôá îå÷ùñéóôÞò äéáðñáãìÜôåõóçò (Stripping). Ïé êù-
äéêïß áñéèìïß (ÉSIN) ôùí ïìïëüãùí èá åßíáé åêåßíïé ïé ïðïß-
ïé åß÷áí äïèåß êáôÜ ôçí Ýêäïóç ôçò 22.2.2005.

12) Ç áîßùóç ôùí êïìéóôþí ãéá ôï êåöÜëáéï êáé ôïõò ôü-
êïõò õðüêåéôáé óå ðåíôáåôÞ ðáñáãñáöÞ.

13) Ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï äéáôçñåß ôï äéêáßùìá ìå áðü-
öáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, íá ðñï-
áãïñÜóåé ìÝñïò Þ ôï óýíïëï ôùí ïìïëüãùí ïðïéáäÞðïôå
÷ñïíéêÞ óôéãìÞ, åßôå óôçí áíïéêôÞ áãïñÜ Þ ìå ïðïéïäÞðï-
ôå Üëëï ôñüðï.

14) Ôá ïìüëïãá åßíáé äéáðñáãìáôåýóéìá óôï ×ñçìáôéóôÞ-
ñéï áîéþí Áèçíþí, óôçí ÇëåêôñïíéêÞ ÄåõôåñïãåíÞ ÁãïñÜ
ôßôëùí (Ç.Ä.Á.Ô.) êáé óôç äéáôñáðåæéêÞ áãïñÜ (O.T.C.).

15) Ãéá ôá ïìüëïãá áõôÜ äåí èá äïèåß êáìßá ðñïìÞèåéá
äéÜèåóçò.

Ã´ ÄÉÁÈÅÓÇ ÓÅ ÖÕÓÉÊÁ ÐÑÏÓÙÐÁ

ÌåôÜ ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò êáé äéáêáíïíéóìïý 23
Óåðôåìâñßïõ 2005 (óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò), ìÝ÷ñé êáé ðÝ-
íôå(5) åñãÜóéìåò çìÝñåò, äçëáäÞ ìÝ÷ñé êáé ôç Ðáñá-
óêåõÞ 30ç Óåðôåìâñßïõ 2005, ç ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò, ïé ôñÜ-
ðåæåò, ôá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá, ïé ×ñçìáôéóôÝò - ìÝëç ôïõ
×ñçìáôéóôçñßïõ Áîéþí Áèçíþí êáé ëïéðïß öïñåßò, ïé ïðïß-
ïé åßíáé åîïõóéïäïôçìÝíïé áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò
êáé Ý÷ïõí óôçí êáôï÷Þ ôïõò ïìüëïãá áðü ôçí ðáñáðÜíù
åðáíÝêäïóç (23.9.2005), ìðïñïýí íá äéáèÝôïõí ôïõò ôßô-
ëïõò, ðïõ êáôÝ÷ïõí óôá öõóéêÜ ðñüóùðá, óå áðåñéüñé-
óôá ðïóÜ óôçí ôéìÞ ìåôáðþëçóçò, ðïõ èá Ý÷ïõí êáèïñß-
óåé ïé ßäéïé.

Ðñïûðüèåóç ãéá ôçí ðáñáðÜíù äéÜèåóç åßíáé ïé åðåí-
äõôÝò íá åßíáé öõóéêÜ ðñüóùðá - êÜôïéêïé ôçò Å.Å., íá äéá-
èÝôïõí Áñéèìü Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ (Á.Ö.Ì.) êáé íá

Ý÷ïõí ìåñßäá åðåíäõôÞ êáé ëïãáñéáóìü óôï Ó.Á.Ô. ôïõ Êå-
íôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí (Ê.Á.Á.).

Ôá ïìüëïãá ðïõ èá äéáôßèåíôáé ìå ôçí ðáñáðÜíù äéáäé-
êáóßá, èá åßíáé áöïñïëüãçôá, èá éó÷ýåé ôï ISIN Â ãéá ôá
öõóéêÜ ðñüóùðá, ÷ùñßò ðáñÜãùãïõò ôßôëïõò, äçëáäÞ
äåí åðéôñÝðåôáé ç áðïêïðÞ ôùí ôïêïìåñéäßùí áðü ôï óþ-
ìá êáé áðïôåëåß ìéá áðü ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí öïñïá-
ðáëëáãÞ.

Ôá öõóéêÜ ðñüóùðá èá äéêáéïýíôáé öïñïáðáëëáãÞ,
åöüóïí ïé ôßôëïé áðïêôþíôáé ìÝóá óå ðÝíôå åñãÜóéìåò
çìÝñåò áðü ôçí çìÝñá ôçò åðáíÝêäïóÞò ôïõò êáé äéá-
êñáôþíôáé ìÝ÷ñé ôçí ëÞîç ôïõò.

Ôï äéêáßùìá ôçò öïñïáðáëëáãÞò ðñïêýðôåé áðïêëåé-
óôéêÜ áðü ôéò åããñáöÝò ôïõ Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèå-
ôçñßïõ Áîéþí.

ÊÜèå çìÝñá äéÜèåóçò ïé ôñÜðåæåò êáé ëïéðÜ éäñýìáôá,
åíçìåñþíïõí ôï óýóôçìá ôùí Üûëùí ôßôëùí ôçò ÔñÜðå-
æáò ôçò ÅëëÜäáò ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôùí ïìïëüãùí áðü ôï
áñ÷éêü ISIN (äçìïðñáóßáò) óôï Â ISIN (Ýêäïóçò ãéá öõóé-
êÜ ðñüóùðá), êáôÜ ôçí óõíÞèç äéáäéêÜóéá, êáèþò êáé ôéò
áíôßóôïé÷åò ìåñßäåò ôùí åðåíäõôþí óôï Ó.Á.Ô. ôïõ Ê.Á.Á.

Ïé åðåíäõôÝò êÜôï÷ïé ôùí ïìïëüãùí ôïõ ISIN B ìðï-
ñïýí ãéá ôçí ðþëçóç ôùí ôßôëùí ôïõò, íá áðåõèýíïíôáé
óôéò ôñÜðåæåò êáé ôïõò ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öï-
ñåßò, ïé ïðïßïé èá áãïñÜæïõí ôïõò ôßôëïõò.

Óå ðåñßðôùóçò ðþëçóçò ôùí ôßôëùí áðü ôá öõóéêÜ ðñü-
óùðá, ÷ùñßò íá Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìåñéäß-
ïõ, èá ãßíåôáé ìüíïí áëëáãÞ ôïõ ISIN áðü Â óå Á êáé èá
Ý÷ïõí ôçí ßäéá öïñïëïãéêÞ ìåôá÷åßñéóç ìå ôá êáíïíéêÜ ôï-
êïìåñßäéá.

Óôçí ðåñßðôùóç, ðïõ Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêï-
ìåñéäßïõ, ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ ôùí åéóðñá÷èÝíôùí
ôïêïìåñéäßùí èá ãßíåôáé óùñåõôéêÜ. ÄçëáäÞ, ï öüñïò ãéá
ôï óýíïëï ôùí åéóðñá÷èÝíôùí ôïêïìåñéäßùí êáôáâÜëëå-
ôáé Üìåóá óôç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, ç ïðïßá åí óõíå÷åßá
èá ðéóôþíåé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï.

Ãéá ôç äéÜèåóç áõôÞ äåí èá äïèåß êáìßá ðñïìÞèåéá äéÜ-
èåóçò.

ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ

Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåß-
ôáé äáðÜíç óå âÜñïõò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá
ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2005 êáé ãéá ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ
Ýôç, ç ïðïßá èá êáëõöèåß áðü ôéò êáô' Ýôïò ðñïâëÝøåéò
äáðáíþí ðïõ åããñÜöïíôáé óôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü
ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 19 Óåðôåìâñßïõ 2005
Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Ö

Áñéè. 2/49112/0023A (2)
Áðüöáóç äéÜèåóçò 10åôþí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äçìïóß-

ïõ åðáíÝêäïóçò (re-opening) óôéò 23.9.2005 ìå äçìü-
óéá åããñáöÞ êáé ìå çìåñïìçíßá ëÞîçò 20.7.2015.

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 31 êáé 32 ôïõ í. 1914/1990

«Åêóõã÷ñïíéóìüò êáé áíÜðôõîç ôïõ Äçìüóéïõ ôïìÝá êáé
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ôçò ÊåöáëáéáãïñÜò, öïñïëïãéêÝò ñõèìßóåéò êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 178Á/17.12.1990).

2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ í. 2187/1994 «Ñýèìé-
óç èåìÜôùí äçìïóßïõ ÷ñÝïõò» (ÖÅÊ 16Á/8.2.1994).

3. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 5 Ýùò êáé 12 ôïõ í. 2198/
1994 «Áýîçóç áðïäï÷þí äçìïóßùí õðáëëÞëùí åí ãÝíåé,
óýíáøç äáíåßùí õðü ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ êáé äçìé-
ïõñãßá óôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò ÓõóôÞìáôïò Ðáñáêï-
ëïýèçóçò Óõíáëëáãþí åðß ôßôëùí ìå ëïãéóôéêÞ ìïñöÞ
(Üûëïé ôßôëïé)» (ÖÅÊ 43Á/22.3.1994).

4. Ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 64, 90 êáé 91 ôïõ í. 2362/
1995 «Ðåñß Äçìïóßïõ Ëïãéóôéêïý, åëÝã÷ïõ ôùí äáðáíþí
ôïõ ÊñÜôïõò ê.á.ä.» (ÖÅÊ 247 Á/27.11.1995).

5. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 11 ôïõ í. 2459/1997 «Êá-
ôÜñãçóç öïñïëïãéêþí áðáëëáãþí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò»
(ÖÅÊ 17Á´/18.2.1997), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï
9 ôïõ í. 2579/1998.

6. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 31 ôïõ í. 2682/1999 (ÖÅÊ
16 Á/1999).

7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2842/27.9.2000 «ËÞøç óõìðëç-
ñùìáôéêþí ìÝôñùí ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí êáíïíéóìþí
(ÅÊ) 1103/1997, 974/1998 êáé 2866/1998 ôïõ Óõìâïõëßïõ,
üðùò éó÷ýïõí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åéóáãùãÞ ôïõ ÅÕÑÙ». (ÖÅÊ
207/Á/27.9.2000).

8. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 37 ôïõ í. 3130/28.3.2003
(ÖÅÊ 76/Á) «Ìéóèþóåéò áêéíÞôùí ãéá ôç óôÝãáóç Äçìï-
óßùí Õðçñåóéþí ê.á.ä.».

9. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ í. 2628/6.7.1998 «Óýóôáóç Íïìéêïý
Ðñïóþðïõ Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ìå ôçí åðùíõìßá Ïñãáíé-
óìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ ×ñÝïõò (Ï.Ä.ÄÇ.×) êáé Üëëåò
äéáôÜîåéò» (ÖÅÊ 151 Á/6.7.1998).

10. Ôçí õð� áñéèì. 2021180/2981/0023/31.3.1997 áðü-
öáóç ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Ðåñß
ôùí äáðáíþí óýíáøçò, Ýêäïóçò êáé åîõðçñÝôçóçò ê.ëð.
ôùí äáíåßùí ôïõ äçìïóßïõ (ÖÅÊ 286/Â/10.4.1997)».

11. Ôçí õð� áñéèì. 2/4627/0023/25.1.2001 áðüöáóç ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «Êáèïñéóìüò
üñùí, ôýðïõ êáé êåéìÝíïõ ôùí ïìïëüãùí Åëëçíéêïý Äç-
ìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ».

12. Ôçí õð� áñéèì. 2/8578/0023Á/16.2.2005 áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «¸êäïóç óôéò
22.2.2005 êïéíïðñáêôéêïý ïìïëïãéáêïý äáíåßïõ, óå Üûëç
ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ, 10åôïýò äéÜñêåéáò, ëÞîçò
20.7.2015».

13. Ôçí õð� áñéèì. 14650/ÄÉÏÅ 85/17.3.2004 (ÖÅÊ 519/
Â/17.3.2004) áðüöáóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý êáé ôïõ
Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí «ÁíÜèåóç áñìï-
äéïôÞôùí ôïõ Õðïõñãïý Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí
óôïõò Õöõðïõñãïýò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí».

14. Ôï õð� áñéèì. 899/16.9.2005 Ýããñáöï ôïõ
Ï.Ä.ÄÇ.×., áðïöáóßæïõìå:

Ôçí äéÜèåóç óôéò 23.9.2005, ôßôëùí ìå Üíïéãìá (re-open-
ing) ôçò áñ÷éêÞò Ýêäïóçò (22.2.2005) ïìïëüãùí ôïõ Åë-
ëçíéêïý Äçìïóßïõ, óå Üûëç ìïñöÞ, óôáèåñïý åðéôïêßïõ,
ÉÏåôïýò äéÜñêåéáò, êáé ëÞîçò 20.7.2015.

ÂÁÓÉÊÏÉ ÏÑÏÉ ÅÊÄÏÓÇÓ

1) Ïé ôßôëïé, ïé ïðïßïé èá äéáôåèïýí ìå äçìüóéá åããñáöÞ,
åßíáé ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ óå Åõñþ, óôáèå-
ñïý åðéôïêßïõ, äéÜñêåéáò äÝêá (10) åôþí, ìå çìåñïìçíßá
Ýêäïóçò 22.2.2005 êáé ëÞîçò 20.7.2015.

2) Ôá ïìüëïãá åßíáé áíþíõìïé ôßôëïé, öÝñïõí ôïêïìåñß-
äéá, Ýíá ãéá êÜèå ôïêïöüñï ðåñßïäï êáé åêäßäïíôáé óå Üõ-

ëç ìïñöÞ, åßíáé äå êáôá÷ùñçìÝíá óôï Óýóôçìá ¢õëùí
Ôßôëùí (Ó.Á.Ô.), ðïõ ëåéôïõñãåß óôçí ÔñÜðåæá ÅëëÜäïò.

3) Ç ïíïìáóôéêÞ áîßá ôùí ïìïëüãùí åßíáé 1.000 Åõñþ,
åíþ ç ôéìÞ äéÜèåóçò ïñßæåôáé óôï 103,688% ôçò ïíïìá-
óôéêÞò áîßáò, äçëáäÞ ßóç ìå ôç ìåóïóôáèìéêÞ ôéìÞ ðïõ
äéáìïñöþèçêå óôéò 20 Óåðôåìâñßïõ 2005, óôç äçìïðñá-
óßá ïìïëüãùí ßäéáò çìåñïìçíßáò Ýêäïóçò êáé ëÞîçò.

4) Ôï ðïóü ôçò ðáñáðÜíù Ýêäïóçò èá êáèïñéóôåß ìå íå-
üôåñç áðüöáóÞ ìáò.

5) Ôï åðéôüêéï ôùí ïìïëüãùí åßíáé ôï ßäéï ìå áõôü ôçò
áñ÷éêÞò Ýêäïóçò 3,70% åôçóßùò óôáèåñü ãéá üëç ôçí
äéÜñêåéá ôùí ïìïëüãùí.

6) á. Ôá ïìüëïãá áðïöÝñïõí ôüêï áðü ôçí çìåñïìç-
íßá Ýêäïóçò ôïõò ðñïò åðéôüêéï óôáèåñü ãéá üëç ôç
äéÜñêåéá ôïõò. Ï ôüêïò õðïëïãßæåôáé óôçí åëÜ÷éóôç
ïíïìáóôéêÞ áîßá åõñþ 1.000, ìå âÜóç ôïí ðñáãìáôéêü
áñéèìü çìåñþí êÜèå ôïêïöüñïõ ðåñéüäïõ êáé Ýôïò 365
Þ 366 çìåñþí {actual/actual(ISMA)} êáé êáôáâÜëëåôáé
äåäïõëåõìÝíïò.

â. Óôéò 23.9.2005 ðïõ åßíáé ç çìåñïìçíßá áíïßãìáôïò
(re-opening) ôçò Ýêäïóçò êáé äéáêáíïíéóìïý èá êáôáâëç-
èïýí ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ôùí ïìïëüãùí, ðïõ áöï-
ñïýí ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü 22.2.2005 ìÝ÷ñé êáé
23.9.2005 óå ÅÕÑÙ óôñïããõëïðïéçìÝíïé óôá 2 äåêáäéêÜ
øçößá.

ã. Ïé äåäïõëåõìÝíïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü
äéÜóôçìá èá õðïëïãéóèïýí, åðß ôçò åëÜ÷éóôçò ïíïìáóôé-
êÞò áîßáò (åõñþ 1.000) ìå áðüäïóç, ç ïðïßá ðñïêýðôåé
áðü ôï âáóéêü åðéôüêéï 3,70% åðß ôï êëÜóìá çìåñþí
213/365 êáé åßíáé ßóç ìå 2,159178%. ̧ ôóé ïé äåäïõëåõìÝ-
íïé ôüêïé ãéá ôï ðáñáðÜíù ÷ñïíéêü äéÜóôçìá åßíáé åõñþ
21,59.

7) Ç åîüöëçóç ôùí ôßôëùí èá ãßíåé óôçí ïíïìáóôéêÞ
ôïõò áîßá.

ÅÜí êÜðïéá çìåñïìçíßá ðëçñùìÞò ôüêïõ Þ êåöáëáßïõ
óõìðÝóåé ìå ìç åñãÜóéìç çìÝñá, ç åîüöëçóç èá ãßíåé ôçí
áìÝóùò åðüìåíç åñãÜóéìç, ÷ùñßò íá ðëçñùèåß ðñüóèå-
ôïò ôüêïò. ÅñãÜóéìç çìÝñá èåùñåßôáé, ç çìÝñá êáôÜ ôçí
ïðïßá åêôåëïýí ðëçñùìÝò óôçí ÅëëÜäá ïé åìðïñéêÝò ôñÜ-
ðåæåò êáé ïé áãïñÝò óõíáëëÜãìáôïò êáé êáôÜ ôçí ïðïßá
ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá Ô. A.R.G.E.T.

8) Ïé ôßôëïé êáé ç ìåôáâßâáóç ôïõò áðáëëÜóóïíôáé ôùí
ôåëþí ÷áñôïóÞìïõ. Åðßóçò áðáëëÜóóïíôáé ôùí ôåëþí
÷áñôïóÞìïõ êáé ïé åîïöëÞóåéò ôùí ôüêùí.

9) Ïé ëïéðïß üñïé ôùí ïìïëüãùí åßíáé ßäéïé ìå áõôïýò ðïõ
éó÷ýïõí êáé ãéá ôá ëïéðÜ ïìüëïãá ôïõ Äçìïóßïõ óå Åõñþ
óôáèåñïý åðéôïêßïõ.

10) Ãéá ôá ïìüëïãá áõôÜ ðïõ äéáôßèåíôáé ìå äçìüóéá åã-
ãñáöÞ éó÷ýåé ï êùäéêüò áñéèìüò ISIN Â, ï ïðïßïò äåí Ý÷åé
ðáñÜãùãïõò ôßôëïõò, äçëáäÞ äåí åðéôñÝðåôáé ç áðïêïðÞ
ôïêïìåñéäßùí áðü ôï óþìá êáé áðïôåëåß ìßá áðü ôéò âáóé-
êÝò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôçí öïñïáðáëëáãÞ.

Â´ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÌÅ ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÃÃÑÁÖÇ

1) Ôá ïìüëïãá èá äéáôåèïýí ìüíï óå öõóéêÜ ðñüóùðá
- êáôïßêïõò ôçò Å.Å., ìå äçìüóéá åããñáöÞ ìÝóù ôçò ÔñÜ-
ðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ôùí ôñáðåæþí, ôùí ðéóôùôéêþí éäñõ-
ìÜôùí, ôùí ìåëþí ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áîéþí Áèçíþí êáé
ëïéðþí öïñÝùí, ðïõ åßíáé åîïõóéïäïôçìÝíïé áðü ôçí ÔñÜ-
ðåæá ôçò ÅëëÜäïò.

Ç äçìüóéá åããñáöÞ ãéá ôçí äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí èá
áñ÷ßóåé ôçí ÄåõôÝñá 19 Óåðôåìâñßïõ 2005 êáé èá ïëïêëç-
ñùèåß ôçí ÔåôÜñôç 21 Óåðôåìâñßïõ 2005.
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2) Ïé åðåíäõôÝò êáôÜ ôçí äéáäéêáóßá ôçò äçìüóéáò åã-
ãñáöÞò äçëþíïõí õðï÷ñåùôéêÜ:

Ôï Á.Ö.Ì. ôïõò,
Ôç ÷þñá ðñïÝëåõóçò ôïõ Á.Ö.Ì. ôïõò,
Ôïí ÷åéñéóôÞ ôïõò óôï Ó.Á.Ô.,
Ôç ìåñßäá êáé ôïí ëïãáñéáóìüôïõò óôï Ó.Á.Ô.,
Ôï ðïóü ôùí ïìïëïãïýí, ãéá ôï ïðïßï åðéèõìïýí íá åã-

ãñáöïýí.
3) Ïé åããñáöÝò èá ãßíïíôáé óå ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000

Åõñþ, ìå êáôþôåñï üñéï åããñáöÞò ãéá êÜèå åðåíäõôÞ ôá
1.000 Åõñþ êáé ìå áíþôåñï ðïóü åããñáöÞò êáé äéÜèåóçò
ïìüëïãá ïíïìáóôéêÞò áîßáò 15.000 Åõñþ. Ç êáôáíïìÞ
êáé ïé åããñáöÝò, èá ãßíïíôáé áðü ôï Ó.Á.Ô. ôïõ Ê.Á.Á., óå
ðïëëáðëÜóéá ôùí 1.000 Åõñþ.

Ôçí çìåñïìçíßá Ýêäïóçò, ïé öïñåßò ðïõ èá Ý÷ïõí äéá-
èÝóåé ïìüëïãá ìå äçìüóéá åããñáöÞ, åíçìåñþíïõí ôï óý-
óôçìá ôùí Üûëùí ôßôëùí ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò êáôÜ
ôçí óõíÞèç äéáäéêáóßá.

4) Ïé ðñïóöåñüìåíïé ìå ôçí ðáñáðÜíù äéáäéêáóßá
ôßôëïé èá åßíáé áöïñïëüãçôïé, õðü ôçí ðñïûðüèåóç,
üôé èá äéáêñáôïýíôáé ìÝ÷ñé ôçí ëÞîç ôïõò. Ôï äéêáßù-
ìá ôçò öïñïáðáëëáãÞò ðñïêýðôåé áðïêëåéóôéêÜ áðü
ôéò åããñáöÝò ôïõ Ó. Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ
Áîéþí.

5) Ïé åðåíäõôÝò êÜôï÷ïé ôùí ïìïëüãùí ôïõ ISIN Â ìðï-
ñïýí ãéá ôçí ðþëçóç ôùí ôßôëùí ôïõò, íá áðåõèýíïíôáé
óôéò ôñÜðåæåò êáé ôïõò ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öï-
ñåßò, ïé ïðïßïé èá áãïñÜæïõí ôïõò ôßôëïõò.

6) Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò ôùí ôßôëùí áðü ôá öõóéêÜ
ðñüóùðá, ÷ùñßò íá Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìå-
ñéäßïõ, èá ãßíåôáé ìüíï áëëáãÞ ôïõ ISIN áðü Â óå Á êáé èá
Ý÷ïõí ôçí ßäéá öïñïëïãéêÞ ìåôá÷åßñéóç ìå ôá êáíïíéêÜ ôï-
êïìåñßäéá.

Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åé ìåóïëáâÞóåé ðëçñùìÞ ôïêïìå-
ñéäßïõ, ç ðáñáêñÜôçóç ôïõ öüñïõ ôùí åéóðñá÷èÝíôùí
ôïêïìåñéäßùí èá ãßíåôáé óùñåõôéêÜ. ÄçëáäÞ ï öüñïò ãéá
ôï óýíïëï ôùí åéóðñá÷èÝíôùí ôïêïìåñéäßùí êáôáâÜëëå-
ôáé Üìåóá óôç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò, ç ïðïßá åí óõíå÷åßá
èá ðéóôþíåé ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï.

7) Ç êáôáâïëÞ ôïõ áíôéôßìïõ áãïñÜò ôßôëùí (Settle-
ment) èá ãßíåé óôéò 23 Óåðôåìâñßïõ 2005, çìåñïìçíßá
áíïßãìáôïò (re-opening) ôçò Ýêäïóçò ôçò 22.2.2005.

8) Ãéá ôçí äéÜèåóç ôùí ïìïëüãùí óôï åðåíäõôéêü êïéíü
áðü ôéò ôñÜðåæåò êáé ëïéðïýò åîïõóéïäïôçìÝíïõò öï-
ñåßò, èá äïèåß ðñïìÞèåéá 0,15% åðßóçò èá äïèåß ðñïìÞ-
èåéá óôï Ó.Á.Ô. ôïõ Êåíôñéêïý Áðïèåôçñßïõ Áîéþí 0,04%.

ÊÁËÕØÇ ÄÁÐÁÍÇÓ

Áðü ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò ðñïêáëåß-
ôáé äáðÜíç óå âÜñïõò ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ãéá
ôï ïéêïíïìéêü Ýôïò 2005 êáé ãéá ôá åðüìåíá ïéêïíïìéêÜ
Ýôç, ç ïðïßá èá êáëõöèåß áðü ôéò êáô' Ýôïò ðñïâëÝøåéò
äáðáíþí ðïõ åããñÜöïíôáé óôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü
ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ Äçìïóßïõ ×ñÝïõò.

Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.

ÁèÞíá, 19 Óåðôåìâñßïõ 2005

Ï ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÓ

ÐÅÔÑÏÓ ÄÏÕÊÁÓ

Áñéè. Ö.071/1/155734Ó.1374 (3)
Ôñïðïðïßçóç Ïñãáíéóìïý Ó÷ïëÞò Óôñáôïëïãéêïý.

Ï ÁÑ×ÇÃÏÓ ÃÅÍÉÊÏÕ ÅÐÉÔÅËÅÉÏÕ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ

¸÷ïíôáò õðüøç:
á. Ôï Üñèñï 11 ôïõ í. 2292/1995 «ÏñãÜíùóç êáé Ëåé-

ôïõñãßá Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, äéïßêçóç êáé Ýëåã-
÷ïò ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí ê.ëð.» (ÖÅÊ 35/15.2.1995 ô.
Á´), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôï Üñèñï 2 ôïõ í. 2984/2002
(ÖÅÊ 15/31.1.2002 ô.Á´).

â. Ôï Üñèñï 13 ôïõ í. 2292/1995 «ÏñãÜíùóç êáé Ëåé-
ôïõñãßá Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, äéïßêçóç êáé Ýëåã-
÷ïò ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí ê.ëð.» (ÖÅÊ 35/15.2.1995 ô.
Á´).

ã. Ôçí õð� áñéèì. Ö.071/1/355499/Ó.114/8.1.2001/ÕÅ-
ÈÁ/ÃÅÅÈÁ/ÄÓË/ÔÌ. ÐÑÓ-ÏÑÃÁÍ. áðüöáóç ÕÅÈÁ «Êý-
ñùóç Ïñãáíéóìïý Ó÷ïëÞò Óôñáôïëïãéêïý (ÖÅÊ 32/
18.1.2001 ô.Â´), üðùò ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôéò Ö.071/9/
358881/Ó.912/22.6.2001/ÃÅÅÈÁ/ÄÓË/ÔÌ. ÐÓÑ-ÏÑÃÁÍ.
áðüöáóç Á/ÃÅÅÈÁ (ÖÅÊ 834/2.7.2001 ô.Â´), Ö. 071/32/
326641/Ó. 351/4 Map 2002/ÃÅÅÈÁ/ÄÓË/ÔÌ. ÐÑÓ-ÏÑÃÁÍ.
áðüöáóç Á/ÃÅÅÈÁ (ÖÅÊ 298/13.3.2002 ô.Â´) êáé Ö.071/2/
95277/Ó. 1314/21.9.2004 áðüöáóç Á/ÃÅÅÈÁ (ÖÅÊ1552/
18.10.2004 ô.Â´).

ä. Ôçí õð� áñéèì. Ö.010/163897/Ó. 1258/12.3.2002/ ÕÅ-
ÈÁ/ÃÅÅÈÁ/Å´ÊË/ ÄÐÑÓ-ÄÌ&ÏÑÃ «Ìåôáâßâáóç Áñìïäéï-
ôÞôùí ÕÅÈÁ óôïõò Áñ÷çãïýò ôùí Ãåíéêþí Åðéôåëåßùí
ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí ÃÅÅÈÁ, ÃÅÓ, ÃÅÍ êáé ÃÅÁ» (ÖÅÊ
383/29.3.2002 ô.Â´).

å. Ôï Üñèñï 2 ðáñ. 2 ôïõ í. 301/1976 «Ðåñß ôçò åéò ôçí
Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò äçìïóéåõïìÝíçò ýëçò
ê.ëð.» (ÖÅÊ 91/76 ô.Á´).

óô. Ôï Üñèñï 90 ôïõ «Êþäéêá íïìïèåóßáò ãéá ôçí Êõ-
âÝñíçóç êáé ôá ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá», ðïõ êõñþèçêå ìå
ôï Üñèñï ðñþôï ôïõ ð.ä. 63/2005 (ÖÅÊ Á~ 98) êáé ôï ãåãï-
íüò üôé áðü ôéò äéáôÜîåéò áõôÞò ôçò áðüöáóçò äåí ðñï-
êáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãé-
óìïý, áðïöáóßæïõìå:

1. Ôñïðïðïéïýìå ôïí Ïñãáíéóìü ôçò Ó÷ïëÞò Óôñáôïëï-
ãéêïý (ÓÓË) ùò åîÞò:

á. ¢ñèñï 3
Ç ðáñÜãñáöïò 3 ôñïðïðïéåßôáé ùò åîÞò: «3. Ãéá èÝìáôá

ÄéïéêçôéêÞò ÌÝñéìíáò êáé áóöÜëåéáò ç Ó÷ïëÞ õðÜãåôáé
óôçí Áíþôáôç ÓôñáôéùôéêÞ Äéïßêçóç ÕðïóôÞñéîçò Óôñá-
ôïý (ÁÓÄÕÓ)».

â. ¢ñèñï 8
Ç ðáñÜãñáöïò 1 ôñïðïðïéåßôáé ùò åîÞò: «1. Ç Ó÷ïëÞ äé-

ïéêåßôáé áðü ÓõíôáãìáôÜñ÷ç Þ ÁíôéóõíôáãìáôÜñ÷ç (Ó),
êáôÜ ôï äõíáôüí áðüöïéôï Ó÷ïëÞò ÐïëÝìïõ - ÁÄÉÓÐÏ Þ
ÓÅÈÁ».

ã. ¢ñèñï 11
Ç ðáñÜãñáöïò 1 ôñïðïðïéåßôáé ùò åîÞò: «1. Äéåõèõ-

íôÞò Óðïõäþí ôïðïèåôåßôáé ÁíôéóõíôáãìáôÜñ÷çò (Ó)
áðüöïéôïò Ó÷ïëÞò ÐïëÝìïõ -ÁÄÉÓÐÏ Þ ÓÅÈÁ. Óå ðåñß-
ðôùóç ìç ôïðïèÝôçóçò ÄéåõèõíôÞ Óðïõäþí ôá êáèÞêï-
íôá åêôåëïýíôáé áðü ôïí ÕðïäéïéêçôÞ ôçò Ó÷ïëÞò».

ä. ¢ñèñï 14
(1) Ç ðáñÜãñáöïò 2ã ôñïðïðïéåßôáé ùò åîÞò: «ã. Áîéù-

ìáôéêü ôïõ Ãñáöåßïõ Åêðáßäåõóçò Þ Üëëï Áîêü ôïõ Åðé-
ôåëåßïõ ôçò Ó÷ïëÞò ðïõ ïñßæåôáé áðü ôçí ÄÓË/ÃÅÅÈÁ,
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí õðçñåôåß Áîêïò óôï Ãñáöåßï Åê-
ðáßäåõóçò, ùò ìÝëç».

(2) Ç ðáñÜãñáöïò 3 ôñïðïðïéåßôáé ùò åîÞò: «Åéóçãç-

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 18791
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 33409/1.7.2005 (ΦΕΚ 
963/τ. Β΄/2005) και 50248/10.10.2005 (ΦΕΚ 1415/τ. 
Β΄/12.10.2005) κοινών αποφάσεων των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης για τη σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έρ−
γου για την επανεξέταση και αναμόρφωση του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία των παιδότοπων και την εξέταση των 
όρων λειτουργίας των παιδικών χαρών. ................... 1

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. ................. 2

Τροποποίηση της Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδι−
κα περί Ληξιαρχείων και Ληξιαρχικών Πράξεων. 3

Αναπροσαρμογή ποσού της παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 
54913/26.3.1971 (ΦΕΚ 263 Β΄) αποφάσεως του 
Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού τρό−
που της δι’ επιταγών πληρωμής των δαπανών 
των Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Ταμείων, Ειδικών Κεφαλαίων 
και Ειδικών Υπηρεσιών, ων την διαχείρισιν ασκεί 
η Τράπεζα της Ελλάδος», όπως αντικαταστάθη−
κε με τις υπ’ αριθμ. 184694/1001/20.1.1976 (ΦΕΚ 105 
Β΄) και 38876/133/22.3.1976 (ΦΕΚ 479 Β΄) όμοιες. .. 4

Έκδοση Ομολογιακού δανείου για την απόδοση της 
εισφοράς του Κράτους στον κλάδο Κύριας Ασφά−
λισης Αγροτών Ο.Γ.Α. για το έτος 2004. ................... 5

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1040698/3591−25/0016/8.4.1997 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για είσπρα−
ξη των εσόδων του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. από τις Δ.Ο.Υ. ......... 6

Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς 
αποσταγματοποιούς (διημέρους) του Νομού Μα−
γνησίας. .................................................................................................. 7

Καθορισμός αποζημίωσης μελών της Ομάδας Διοί−
κησης Έργου για τη σύνταξη και έκδοση Ενιαίου 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Νοσο−
κομείων. .................................................................................................. 8

Καθορισμός αποζημίωσης μελών της Ομάδας Διοί−
κησης Έργου για την Κάρτα Αναπηρίας ΑμΕΑ. .. 9

Καθορισμός αποζημίωσης μελών της Ομάδας Διοίκη−
σης Έργου για το σχεδιασμό, τη διοίκηση, τη δια−
χείριση και την παρακολούθηση της κατάρτισης 
του Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. . 10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56909 (1)
Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 33409/1.7.2005 (ΦΕΚ 963/τ. 

Β΄/2005) και 50248/10.10.2005 (ΦΕΚ 1415/τ. Β΄/12.10.2005) 
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη σύσταση 
Ομάδας Διοίκησης Έργου για την επανεξέταση και 
αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 
που διέπει τη λειτουργία των παιδότοπων και την εξέ−
ταση των όρων λειτουργίας των παιδικών χαρών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 18 ν. 2503/1997 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρυθ−
μίσεις θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (107/ΦΕΚ τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 38847/2003 (ΦΕΚ 1354/τ. Β΄/22.9.2003) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας.

4. Την ανάγκη επανεξέτασης και αναμόρφωσης του θε−
σμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των παιδότο−
πων, για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των οποίων, 
αρμόδιοι, σύμφωνα με το νόμο, είναι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, καθόσον η σχετική δαπάνη που θα προκύψει θα 
καθορισθεί με άλλη απόφαση των αρμοδίων Υπουργών.

6. Τις υπ’ αριθμ. 33409/1.7.2005 (ΦΕΚ. 963/τ. Β΄/2005) και 
50248/10.10.2005 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε τις υπ’ αριθμ. 33409/1.7.2005 (ΦΕΚ 963/
τ. Β΄/2005) και 50248/10.10.2005 (ΦΕΚ 1415/τ. Β΄/12.10.2005 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Υγείας και 

ALEXANDROS
Highlight
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Aριθ. 57309 (3)
Τροποποίηση της Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα 

περί Ληξιαρχείων και Ληξιαρχικών Πράξεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 19 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και 

Λειτουργία των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού» 
(ΦΕΚ 195/Α΄/19.10.2004),

β) του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των γιατην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997),

γ) το υπ’ αριθμ. 793/3.2.2005 έγγραφο του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

δ) το υπ’ αριθμ Φ.6655/29/ας 159/8.3.2005 έγγραφο του 
Υπουργείου Εξωτερικών,

ε) το υπ’ αριθμ. 537/3.2.2005 έγγραφο της ΚΕΔΚΕ,
στ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, η οποία θα καθοριστεί με άλλη από−
φαση των αρμοδίων Υπουργών,

ζ) τις υπ’ αριθμ 16157/29.3.2005, 18175/7.4.2005 και 48234/
27.9.2005 αποφάσεις μας, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ 16157/29.3.2005 (ΦΕΚ 
434/τ. Β΄/5.4.2005) απόφασή μας ως προς το μέλος της 
Γραμματειακής Υποστήριξης Αθανάσιο Παπανικολάου 
και ορίζουμε αντ’αυτού την Αγγελική Τσιλοφύτη, υπάλ−
ληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄, της Δι−
εύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 16157/29.3.2005, 
18175/7.4.2005 και 48234/27.9.2005 αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

Aριθ. οικ. 2/60068/0094 (4)
Αναπροσαρμογή ποσού της παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 54913/

26.3.1971 (ΦΕΚ 263 Β΄) αποφάσεως του Υπουργού Οι−
κονομικών «Περί καθορισμού τρόπου της δι’ επιταγών 
πληρωμής των δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Ταμείων, 
Ειδικών Κεφαλαίων και Ειδικών Υπηρεσιών, ων την δια−
χείρισιν ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος», όπως αντικα−
ταστάθηκε με τις υπ’ αριθμ. 184694/1001/20.1.1976 (ΦΕΚ 
105 Β΄) και 38876/133/22.3.1976 (ΦΕΚ 479 Β΄) όμοιες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Το ν.δ. 754/1970 «Περί πληρωμής δι’ επιταγών των 

δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Ταμείων, Ειδικών Κεφα−
λαίων και Ειδικών Υπηρεσιών, ων την διαχείρισιν ασκεί 
η Τράπεζα της Ελλάδος»,

β) Του άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005  «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄)).

2) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄).

3) Την ανάγκη αναπροσαρμογής του ποσού, που προ−
βλέπεται από τη διάταξη της παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 
54913/26.3.1971 (ΦΕΚ 263 Β΄) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών, όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 
184694/1001/20.1.1976 (ΦΕΚ 105 Β΄) και την υπ’ αριθμ. 
38876/133/22.3.1976 (ΦΕΚ 479 Β΄) όμοια απόφαση.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Αναπροσαρμόζουμε και καθορίζουμε σε τρεις χιλιάδες 
(3.000,00) ευρώ το ποσό που προβλέπεται από τη διάταξη 
της παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 54913/26.3.1971 (ΦΕΚ 263 Β΄) από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως αντικαταστάθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 184694/1001/20.1.1976 (ΦΕΚ 105 Β΄) και την 
υπ’ αριθμ. 38876/133/22.3.1976 (ΦΕΚ 479 Β) όμοια απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ
F

Aριθ. οικ. 2/60301/0023Α (5)
Έκδοση Ομολογιακού δανείου για την απόδοση της ει−

σφοράς του Κράτους στον κλάδο Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών Ο.Γ.Α. για το έτος 2004.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο β, του άρθρου 3 του ν. 2458/1997 

(ΦΕΚ 15/Α΄/1997) «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών και άλλες διατάξεις».

2. 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».

3. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16Α΄) «Ρύθμιση θε−
μάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 (ΦΕΚ 43Α΄/22.3.1994) «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)».

5. Το άρθρο 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορο−
λογικών απαλλαγών κ.α.δ.» (ΦΕΚ 17/Α΄/1997), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 9 
του ν. 2579/1998.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.34α/244/8.2.1999 (ΦΕΚ 120Β΄/18.2.1999) 
κοινή υπουργική απόφαση «Τρόπος απόδοσης κρατικής 
εισφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2458/
1997 στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ΟΓΑ».

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/1997 απόφαση του 
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Υπουργού Οικονομικών «Περί των δαπανών εκδόσεως 
και εξυπηρετήσεως κ.λπ. Κρατικών Δανείων».

8. Το υπ’ αριθμ. 5055/106/2005 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Απασχόλησεως και Κοινωνικής Προστασίας «Απόδο−
ση Κρατικής Εισφοράς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών για το έτος 2004».

9. Την υπ’ αριθμ. 1012/5/17.2.2005 απόφαση, του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφα−
λίσεων με θέμα «Υπολογισμός εισφοράς Κράτους για 
απόδοση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ΟΓΑ, 
για το έτος 2004».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023Α/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΥΡΩ, 
σταθερού επιτοκίου»,.

11. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών», αποφασίζουμε:

Την έκδοση Ομολογιακού Δανείου δεκαετούς διάρ−
κειας, σταθερού επιτοκίου, με ημερομηνία έκδοσης την 
10.11.2005 και λήξης την 10.11.2015, συνολικού ύψους τε−
τρακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων 
εξήντα επτά χιλιάδων Ευρώ (€ 424.967.000).

Δεδομένου ότι η οφειλή του Δημοσίου είναι ίση με 
τετρακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες 
εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ και 
εβδομήντα τέσσερα λεπτά (€ 424.966.533,74) και τα 
ομόλογα που διατίθενται αντιστοιχούν σε τελική αξία 
τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσί−
ων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (€ 424.967.000), ο Ο.Γ.Α 
υποχρεούται να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο, στις 
10.11.2005, το ποσό των € 466,26.

Σκοπός του δανείου αυτού είναι η απόδοση της ει−
σφοράς του Κράτους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών για το έτος 2004, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 2458/1997.

Το δάνειο θα εκδοθεί υπό μορφή άυλων τίτλων.
Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000 και 

διατίθενται στο άρτιο.
Το επιτόκιο των ομολόγων είναι σταθερό και ορίζεται 

σε 3,70 % ετησίως.
Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκ−

δοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκεια 
τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία 
€1.000 (1.000 Ευρώ), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημε−
ρών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών 
{actual/actual (ISMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
10.11.2006 και για τα επόμενα έτη την ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί πρόσθε−
τος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την 
οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές 
τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την 
οποία λειτουργεί το σύρτημα T.A.R.G.E.T.

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι έκδοσης ομολόγων 
σταθερού επιτοκίου.

Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2005, και για τα επόμενα οικονομικά έτη 
έως το 2015, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που 
θα εγγραφούν στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπη−
ρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ
F

Aριθ. 1105933/7764/0016
(6)

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1040698/3591−25/0016/8.4.1997 από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών για είσπραξη των 
εσόδων του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. από τις Δ.Ο.Υ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 106 ν. 2362/1995 

(ΦΕΚ 247Α΄) «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δα−
πανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)».

3. Την υπ’ αριθμ. 2024387/2870/0022/5.4.1990 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών η οποία κυρώθηκε με την παρ. 9 του 
άρθρου 24 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81Α΄/ 1990).

4. Την υπ’ αριθμ. 1040698/3591−25/0016/8.4.1997 (ΦΕΚ 402Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

5. Το υπ’ αριθμ. 14536/Φ.507/19.5.2005 έγγραφο της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1432/Β΄/
2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εκχωρείται αρμο−
διότητα στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 1040698/3591−25/0016/8.4.1997 
(ΦΕΚ 402Β΄/16.5.1997) απόφαση του Υπουργού των Οικονο−
μικών, κατά το μέρος που αφορά τον Οργανισμό Τηλεπι−
κοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε Α.Ε.).

2. Οι βεβαιωμένες ανείσπρακτες οφειλές υπέρ του Ορ−
γανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) στις 
Δ.Ο.Υ. διαγράφονται οίκοθεν. Μετά τη διαγραφή, οι Δ.Ο.Υ. 
θα αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Ε. Α.Ε., (ως 
βεβαιούσα αρχή) καταστάσεις στις οποίες θα αναγράφεται 
το ονοματεπώνυμο, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός διπλοτύπου βεβαίω−
σης και τα ανείσπρακτα ποσά των οφειλών υπέρ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 
που διαγράφονται από τη Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/1430/0023/Α (1)
Έκδοση στις 18.1.2006 κοινοπρακτικού ομολογιακού δα−

νείου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, δεκαε−
τούς διάρκειας, λήξης 20.7.2016.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α/1999) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 ΄΄Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις΄΄ (ΦΕΚ 247/
Α/27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών».

10. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νο−
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/70563/0023Α/27.12.2005 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λει−
τουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

12. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular), τη 
Συμφωνία Εγγραφής (Subscription Agreement ), καθώς 
και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33/11.1.2006, σχετικό έγγραφο 
του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 18.1.2006 κοινοπρακτικού ομολογι−
ακού δανείου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
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δεκαετούς διάρκειας, λήξης 20.7.2016. Τα ομόλογα θα 
διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, όπως περιγρά−
φονται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία 
εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον 
κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς. 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, διάρκειας δέκα ετών, με 
πρώτο τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου 
2006 και λήγει στις 20 Ιουλίου 2007, σταθερού επιτοκίου 
και ημερομηνία λήξης την 20.7.2016.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (18.1.2006), 

τα ομόλογα θα εκδοθούν υπέρ το άρτιο, με τιμή 
100,127%

5. Θα δοθεί προμήθεια διαχείρισης και κάλυψης του 
ποσού της έκδοσης, η οποία ανέρχεται σε 0,15% επί 
της ονομαστικής αξίας. 

6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται 
σε πέντε δισεκατομμύρια (€ 5.000.000.000) Ευρώ. 

7. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 3,60%, ετη−
σίως, σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών {actual/actual (ISMA) και 
καταβάλλεται δεδουλευμένος. 

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.7.2007 και για τα επόμενα έτη την ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. Για την 
πρώτη ημερομηνία πληρωμής θα υπολογισθεί τόκος από 
την 18 Ιανουαρίου 2006 (συμπεριλαμβανομένης) έως την 
20 Ιουλίου 2007 (μη συμπεριλαμβανομένης). Οι δεδου−
λευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα 
υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€ 
1.000), επί το ονομαστικό επιτόκιο 3,60%. Έτσι οι δεδου−
λευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και 
για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 54,05.

γ. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρά−
γραφο 8γ.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

 Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να 
προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποια−
δήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στην διατραπεζική αγορά 
(Ο.Τ.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
(ISINS).

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου 2006, ημερομη−
νία της έκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2006, η οποία θα καλυφθεί από 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ 
προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
η οποία θα εγγράφεται στις κατ΄ έτος προβλέψεις δα−
πανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F

Αριθμ. 5460/ΣΤ1 (2)
Καθορισμός ύψους επιχορήγησης από το Δημόσιο 

στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. οικον. έτους 
2006.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 414/1998 (ΦΕΚ 291 Α/1998) «Με−

τατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη 
Εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της.

2. Τον Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους οικον. 
έτους 2006.

3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2005 της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ Φ. 110 και ΚΑΕ 2435 και 2439 
με 55.700.000.00 Ε.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου προς τις Τρά−

πεζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς απο−
κατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν από 
την πυρκαγιά της 9ης Σεπτεμβρίου 2004 σε πε−
ριοχές της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής. .......... 1

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιη−
μένων ομολόγων λήξης 25.7.2025 στις 31.1.2006. . 2

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποι−
ημένων ομολόγων έκδοσης 19.5.1997 και 11.8.1997, 
στις 31.1.2006. ..................................................................................... 3

Διάθεση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, με re 
opening στις 14.2.2006 του ομολογιακού δα−
νείου λήξης 20.9.2037, συνολικής ονομαστι−
κής αξίας τεσσάρων δισεκατομμυρίων Ευρώ
(€ 4.000.000.000.000). ................................................................. 4

Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−
στολών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. 5

Επανακαθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυ−
ητικών επιστολών από την ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK 
Α.Ε. .............................................................................................................. 6

Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−
στολών από την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟ−
ΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. ............................................................................. 7

Κανονισμός Λειτουργίας Ιδιωτικού Ναού Αγίας Σκέ−
πης Παραλίας Αυλίδος. ............................................................ 8

Δημοσίευση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ. .............................................................................. 9

Τροποποίηση του άρθρου 2 της Συστατικής Πράξης 
της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Νίκαιας 
με το όνομα «ΔΕΤΕΟΠΑΝ» ως προς το σκοπό. ... 10

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στη υπ’ αριθμ. 125/2005 από−

φαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λέσβου που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1918/Β/30.12.2005. ................ 11

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2/8097/0025 (1)
Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου προς τις Τράπε−

ζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατά−
σταση των ζημιών, που προκλήθηκαν από την πυρ−
καγιά της 9ης Σεπτεμβρίου 2004 σε περιοχές της 
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ τ.143/1995).
2. Την υπ’ αριθμ. 8208/04/Α32/8.11.2005, κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.
ΔΕ και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών 
με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές και εγκρίνονται 
οι πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση 
των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, που 
σημειώθηκε την 9η Σεπτεμβρίου 2004 σε περιοχές της 
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

3. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του 
άρθρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση υπ. αριθμ. 
3/12.1.2006), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώ−
μη της στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών 
για τη χορήγηση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς κάλυψη των ανωτέρω δανείων.

4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 
1432) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», 
αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων για την απο−
κατάσταση των ζημιών πληγέντων από την πυρκαγιά, 
που σημειώθηκε την 9η Σεπτεμβρίου 2004 σε περιοχές 
της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
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ες για την επανέκδοση (re opening) στις 3.2.2004 και 
5.4.2004 αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

1. Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τι−
μαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38001 531, λήξης 
25.7.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσης τους, αναλυτικά και για 
κάθε μήνα μέχρι το Ιανουάριο 2005, όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−

ΜΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΛΟΓΟΣ
ΔΕΙΚΤΩΝ 
(INDEX 
RATIO)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟ−
ΣΜΕNO

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31.1.2006 5.200.000.000,00 118,00968 1.061,67 5.520.684.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του εκάστοτε δεί−
κτη αναφοράς στην ημερομηνία αναπροσαρμογής προς 
τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης. Ο 
Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται 
ως ο Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορί−
ζεται στο 111.15484, για δε τον υπολογισμό του χρησι−
μοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της 
ημερομηνίας έναρξης των ομολόγων. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Aριθμ. 2/8260/0023 (3)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων έκδοσης 19.5.1997 και 11.8.1997, στις 
31.1.2006.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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».

2. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Περί δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρετήσεως των δανείων του Δημοσί−
ου» (ΦΕΚ 286/Β΄/1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

4. Την υπ’ αριθμ. 2033202/4582/13.5.1997 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Γενικοί όροι έκδοσης τιμαριθ−
μοποιημένων ομολόγων με τοκομερίδια, σε δραχμές».

5. Τις με αριθμό 2033203/4583/0023/13.5.1997 και 
2058194/7752/0023/7.8.1997 αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών «Έκδοση τιμαριθμοποιη μένων ομολόγων 
με τοκομερίδια, σε δραχμές, της 19.5.1997» και «Έκδο−
ση τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με τοκομερίδια, σε 
δραχμές, της 11.8.1997», αντίστοιχα.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/88722/0023Α/31.12.2000 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 2/7512/0023Α/5.1.2001, όμοια, «Επανακαθορι−
σμός σε Ευρώ, του ύψους των ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, που εκδόθηκαν σε δραχμές, όπως προήλθε 
μετά την εφαρμογή της μεθόδου Bottom up.

7. Την υπ’ αριθμ. 2/26125/0023/2.5.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Αναθεώρηση Δεικτών Αναφο−
ράς 19.5.1997 και 11.8.1997 μετά την αναθεώρηση του 
Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία με βάση το έτος 1999=100,0 των 
τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με τοκομερίδια, πεντα−
ετούς και δεκαετούς διάρκειας, εκδόσεων 19.5.1997 και 
11.8.1997».

8. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ
1432 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργοί) και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», απο−
φασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των 
τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, δεκαετούς διάρκειας, 
επιτοκίου 4% λόγω της εξέλιξης του Γενικού Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή και σύμφωνα με τους γενικούς όρους 
έκδοσης τους, αναλυτικά και για κάθε έκδοση, για τον 
μήνα Ιανουάριο 2006, όπως παρακάτω:

Α. ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 19.5.1997, ISIN GR 0324001 214

HMEΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−

ΜΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−
ΜΟΣΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
σε 0,01 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟ−

ΣΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31.1.2006 20.927.659,53 123,2 0,0134939759 28.239.733,33

Το αναπροσαρμοσμένο κεφάλαιο είναι το γινόμενο 
του 0,01 (μικρότερη ονομαστική αξία) επί του πηλίκου 
του δείκτη αναφοράς στις 31.1.2006, προς τον δείκτη 
αναφοράς κατά την ημερομηνία έκδοσης, ο οποίος κατά 
την 19.5.1997 ήταν ίσος με 91,3, στρογγυλοποιούμενο στα 
10 δεκαδικά ψηφία.

Β. ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 11.8.1997, ISIN GR 0324002 220

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−

ΜΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−
ΜΟΣΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
σε 0,01 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟ−

ΣΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31.1.2006 18.068.672,05 123,2 0,0131905782 23.833.623,16

Το αναπροσαρμοσμένο κεφάλαιο είναι το γινόμενο 
του 0,01 (μικρότερη ονομαστική αξία) επί του πηλίκου 
του δείκτη αναφοράς στις 31.1.2006, προς τον δείκτη 
αναφοράς κατά την ημερομηνία έκδοσης, ο οποίος κατά 
την 11.8.1997 ήταν ίσος με 93,4, στρογγυλοποιούμενο στα 
10 δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 2/6904/0023Α (4)
Διάθεση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, με re opening 

στις 14.2.2006 του ομολογιακού δανείου λήξης 
20.9.2037, συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων 
δισεκατομμυρίων Ευρώ (€ 4.000.000.000.000).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 

ALEXANDROS
Highlight
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της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198
/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628//6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/11536/0023Α/2.3.2005 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Εκδοση στις 
7.3.2005 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άϋλη 
μορφή, σταθερού επιτοκίου, 32ετούς διάρκειας, λήξης 
20.9.2037».

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/70563/0023Α/27.12.2005 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

15. Το υπ’ αριθμ. 153/7.2.2006 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Τη διάθεση, τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, με re 
opening στις 14.2.2006 του ομολογιακού δανείου λήξης 
20.9.2037, συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων δι−
σεκατομμυρίων Ευρώ (€ 4.000.000.000.000).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 14.2.2006 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 

επιτοκίου, διάρκειας τριάντα δύο (32) ετών, με ημερομη−
νία αρχικής έκδοσης 7.3.2005 και λήξης 20.9.2037.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην τράπεζα 
της Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

4) Στη συγκεκριμένη ημερομηνία επανέκδοσης, τα ομό−
λογα θα διατεθούν υπέρ το άρτιο, με τιμή 106,151%.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,50% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) Το ποσό, της επανέκδοσης ορίζεται σε τέσσερα 
δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ (€ 4.000.000.000.000).

7) Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια, η οποία 
ανέρχεται στο 0,275% επί της ονομαστικής αξίας. 

8) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό 
ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 
ημερών {actual/actual(ICMA)} και καταβάλλεται δεδου−
λευμένος στις 20/9 κάθε έτους.

β. Στις 14.2.2006 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 20.9.2005 μέχρι και 
14.2.2006 σε ΕΥΡΩ στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει 
από το βασικό επιτόκιο 4,5% επί το κλάσμα ημερών 
147/365 και είναι ίση με 1,8123290%. Έτσι οι δεδουλευ−
μένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και για 
ονομαστική αξία €1.000 είναι € 18,12.

9) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

10) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12) Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα Ελλάδος.

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
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να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στην διατραπεζική αγορά 
(Ο.Τ.C.).

15) Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
(ISINS).

16) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 14 Φεβρουαρίου 2006, ημε−
ρομηνία της έκδοσης των τίτλων.

17) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2006 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 2/65055/0025 (5)
Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο−

λών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου 

του ν. 2441/1996 (ΦΕΚ Α΄ 256/1996) «Κύρωση της από 
8.8.1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατά−
ξεις».

2) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α1128/1988).

3) Την υπ’ αριθμ. 2/40508/0004/23.7.2004 (ΦΕΚ 
Β΄1185/3.8.2004) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της 
εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γε−
νικούς Δ/ντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και 
Εθνικών Κληροδοτημάτων».

4) Την απόφαση μας 2028691/4534/3.8.1995 «Καθορι−
σμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών 
από τις τράπεζες που γίνονται δεκτές από το Δημόσιο 

και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέ−
λεση έργων, προμήθειες κ.λπ.».

5) Το από 20.1.2006 έγγραφο της ανωτέρω Τράπεζας 
με το οποίο ζητά την αύξηση του ορίου έκδοσης εγγυ−
ητικών επιστολών προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ.

6) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται 
σήμερα.

7) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο έκδοσης εγγυητι−
κών επιστολών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανί−
ων το ποσό των ενενήντα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ, 
(95.000.000,00 ευρώ), με τους όρους και τις προϋπο−
θέσεις βάσει των οποίων παρέχονται από τις Τρά−
πεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγυήσεις στο 
Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
για εκτέλεση έργων, προμήθειες, κ.λπ. (απόφασή μας 
2028691/4354/3.8.1995).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ

F
Aριθμ. 2/5139/0025 (6)
Επανακαθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητι−

κών επιστολών από την ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου 

του νόμου 2441/1996 (ΦΕΚ Α΄256/1996) «Κύρωση της από 
8.8.96 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».

2) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄/128/1988).

3) Την υπ’ αριθμ. 2/40508/0004/23.7.2004 (ΦΕΚ 
Β΄1185/3.8.2004) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της 
εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους 
Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευ−
θύνσεων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους και της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας 
και Εθνικών Κληροδοτημάτων».

4) Την απόφαση μας 2028691/4534/3.8.1995 «Καθορι−
σμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών 
από τις τράπεζες που γίνονται δεκτές από το Δημόσιο 
και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέ−
λεση έργων, προμήθειες κ.λπ.»

5) Το από 30.1.2006 έγγραφο της ανωτέρω Τράπεζας 
με το οποίο ζητά τον επανακαθορισμό του ανωτάτου 
ορίου έκδοσης των εγγυητικών της επιστολών.

6) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται 
σήμερα.

7) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Στήριξης 

στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για 
την εφαρμογή του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ ....... 1

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για 
την εξειδίκευση και αναθεώρηση των τεχνικών 
προδιαγραφών των φορολογικών ηλεκτρονικών 
μηχανισμών και συστημάτων και την εφαρμογή 
τους στη διασφάλιση των φορολογικών δεδομέ−
νων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ...................... 2

Επανέκδοση τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 
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Μορφή, τύπος και περιεχόμενο, δικαιολογητικά, δια−
δικασία έκδοσης και χρονική ισχύς διπλωματι−
κών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων νέου 
τύπου ........................................................................................................ 4

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2006, ως ημέρας υπο−
χρεωτικής αργίας .......................................................................... 5

Καθορισμός αριθμού θέσεων Δήμου Βόρειας Κυνου−
ρίας Άστρους Κυνουρίας που πληρούνται από 
άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 
και κατανομή των θέσεων αυτών .................................... 6

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας στο προσωπικό του Κ.Β. «ΜΗΤΕΡΑ» ...... 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1035857/378/Α0006 (1)
Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Στήριξης στο 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την 
εφαρμογή του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 

Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε Υπουργείο Οι−
κονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57Α΄),

γ) του άρθρου 4 του ν. 2880/2001, πρόγραμμα «ΠΟ−
ΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
9Α/30.1.2001), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 17 του 
ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α/16.6.2005),

δ) της υπ’ αριθμ. 15453/5.8.2005 κοινή απόφασης των 
Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομίας και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 1120/Β/8.8.2005) «Κανονισμός Εφαρμογής του 
Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και ιδιαίτερα του άρθρου 
3 «Συγκρότηση, τρόπος λειτουργίας και αρμοδιότητες 
των οργάνων διοίκησης του προγράμματος»,

ε) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα»,

στ) του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄) «Σχέ−
σεις Κράτους – Πολίτη καθιέρωση νέου τύπου δελτίου 
ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45Α΄),

ζ) της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
107Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της περιφέ−
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις»,

η) του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α΄) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.π.δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθμ. 8/06.04.2004 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, με θέμα «Έγκριση του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Πολιτεία, για την τριετία 2005−2007».

3. Την ανάγκη σύνδεσης των προγραμμάτων «ΠΟΛΙ−
ΤΕΙΑ» και «ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», με στόχο τη 
μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας 
Διοίκησης και τη διοικητική σύγκλισή της με τα κράτη 
– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται δαπάνη για την αμοιβή των μελών 
της Ομάδας Στήριξης, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολο−
γισμό του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και θα καθορισθεί 
με άλλη απόφασή μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΙΚ/Φ38/15716/10.8.2005 απόφαση 
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η) Της περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297Α΄).

θ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) 
«κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τα υπ’ αριθμ. 1/3.1.2006 και 259/0015/8.11.2005 έγ−
γραφα της Δ/νσης Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με τα 
οποία ζητείται η σύσταση της ως άνω επιτροπής. 

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη, για την αμοιβή του Προέ−
δρου, των μελών και της γραμματείας της επιτροπής, 
η οποία θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό εξόδων 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και θα κα−
θορισθεί με άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1) Συνιστούμε Επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών για την εξειδίκευση και αναθεώρηση των 
τεχνικών προδιαγραφών των φορολογικών ηλεκτρο−
νικών μηχανισμών και συστημάτων και την εφαρμογή 
τους στη διασφάλιση των φορολογικών δεδομένων του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

2.) Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε 
τα μέλη αυτής, ως εξής:

α) Μαρία Γυφτάκη, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλά−
δου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της 
Δ/νσης Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ως Πρόεδρο.

β) Ιωάννη Ιωαννίδη, Καθηγητή του Τμήματος Πληρο−
φορικής και Τηλεπικοινωνιών του Τομέα Υπολογιστικών 
Συστημάτων και Εφαρμογών του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.

γ) Χρήστο Καψάλη, Αναπληρωτή Πρόεδρο της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ του Τμήματος Ηλεκτρο−
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνι−
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου− του Τομέα Συστημάτων 
Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών, ως 
μέλος.

δ) Γεώργιο Νικολάου, Οικονομολόγο Α΄, Διδάκτορα του 
Πανεπιστημίου Paris I Pantheon Sorbone, ως μέλος. 

ε) Ανδρέα Σταφυλοπάτη, Διευθυντή του Τομέα Τεχνο−
λογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών − Τμήμα Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως μέλος.

στ) Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α’, 
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με ειδικότητα Μηχανικού 
Η/Υ, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων και αναπληρώνει τον Προϊστάμενο του Γ΄ 
Τμήματος Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συ−
στημάτων, ως μέλος.

3. Η ως άνω Επιτροπή θα υποστηρίζεται στο έργο 
της από Γραμματεία, η οποία θα αποτελείται από τις 
παρακάτω υπαλλήλους:

α) Σοφία Παππά, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου 
ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Β΄ Τμήμα της Δ/νσης 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

β) Ελένη Κεφαλληνού, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του 
κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Προσωπικού Δ.Ο.Υ. (Δ2) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

4. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η σύνταξη και 
υποβολή μελέτης που θα περιλαμβάνει τη βελτίωση, 
εξειδίκευση, προσαρμογή και αναθεώρηση των υφι−
στάμενων τεχνικών προδιαγραφών των φορολογικών 
ηλεκτρονικών μηχανισμών και τη θέσπιση νέων για την 

αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών, καθώς και τη 
μελέτη επέκτασης της χρήσης φορολογικών ηλεκτρο−
νικών μηχανισμών στη διασφάλιση των φορολογικών 
δεδομένων των μηχανογραφικώς εκδιδόμενων παρα−
στατικών και των τηρούμενων σε ηλεκτρονική μορφή 
φορολογικών βιβλίων.

Η Επιτροπή για την υλοποίηση του έργου της, έχει 
τη δυνατότητα να συνεργάζεται με φορείς ή υπηρε−
σίες στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό, που κατά την 
κρίση της θα διαθέτουν σχετική με το θέμα εμπειρία 
ή τεχνογνωσία.

5. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός των 
ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσι−
ων Υπηρεσιών στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών και η διάρκεια λειτουργίας 
της ορίζεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2006, οπότε και 
θα υποβάλλει το πόρισμά της στην Ηγεσία του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και των γραμ−
ματέων της Επιτροπής αυτής, θα καθορισθεί με άλλη 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθ. 2/18746/0023Α (3)

Επανέκδοση τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 
25.7.2005.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δα−
πανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ 
27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
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σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α/6.7.1998).

9. Την υπ’ αριθμ. 37730/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β 
1432) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οι−
κονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 2/70563/0023Α/27.12.2005 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 1924 
Β/30.12.2005).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/16773/0023 /Α/20.03.2003 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έκδοση στις 
27.03.2003 κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολο−
γιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2025.»

12. Την υπ’ αριθμ. 2/13615/0023/Α/13.3.2006 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επανακαθο−
ρισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης 
του κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού 
δανείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2025.»

13. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular), τη 
Συμφωνία Εγγραφής (Subscription Agreement), καθώς και 
το υπ’ αριθμ. 311/28.3.2006, σχετικό έγγραφο − ανακοί−
νωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την επανέκδοση στις 12.4.2006 
του τιμαριθμοποιημένου ομολόγου, λήξης 25.7.2025, 
αποφασίζουμε:

Τη διάθεση, με re opening στις 12.4.2006, ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 
δυο δισεκατομμυρίων Ευρώ (€ 2.000.000.000). Τα ομό−
λογα θα διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, όπως 
περιγράφονται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη 
συμφωνία εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους που 
διέπουν τον κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Δια−
πραγματευτών Αγοράς.

Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν, είναι τιμαριθμοποι−
ημένα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σε 
άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90%, 
με πρόσθετη πρόσοδο συνδεδεμένη με τον Εναρμονι−
σμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την Ευρωζώνη, 
εξαιρουμένου του καπνού, (HICP excl. tobacco), ISIN GR 
0338001 531 και με τους παρακάτω όρους επανέκδο−
σης:

Τιμή διάθεσης: 111, 231%
Index ratio στις 12.4.2006: 1,06214
Δεδουλευμένοι τόκοι ανά 1.000 €: 22,03 €
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/16773/0023/Α/ 

20.3.2003 απόφαση «Έκδοση στις 27.3.2003 κοινοπρα−
κτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, σε 
άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2025.»

Για την παραπάνω διάθεση το Ελληνικό Δημόσιο θα 
εισπράξει το συνολικό ποσό των δυο δισεκατομμυρί−
ων τετρακοσίων έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι 
χιλιάδων Ευρώ ( 2.406.920.000,00) το οποίο αντιστοι−
χεί σε € 2.362.860.000,00 για αξία διακανονισμού και € 
44.060.000,00 για δεδουλευμένους τόκους των ομολό−
γων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την αρχή 
της τοκοφόρου περιόδου 25.7.2005, έως την ημερομηνία 
διακανονισμού 12.4.2006.

Για την παραπάνω διάθεση το Ελληνικό Δημόσιο θα 
καταβάλλει στην κοινοπραξία Τραπεζών, προμήθεια 
διαχείρισης και κάλυψης του ποσού της έκδοσης, η 
οποία ανέρχεται σε 0,30% επί της ονομαστικής αξίας 
των ομολόγων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθ. Π18Α − 9035/ΑΣ 3858 (4)
Μορφή, τύπος και περιεχόμενο, δικαιολογητικά, διαδι−

κασία έκδοσης και χρονική ισχύς διπλωματικών και 
ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων νέου τύπου.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 2594/1998 «Κύ−

ρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου “Οργανισμός του 
Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 62) όπως συμπληρώθηκε 
με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν.3072/2002 «Επιθεώ−
ρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και 
αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερι−
κών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 294).

2. Τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του 
ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική 
Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 23), όπως αυτή προ−
σετέθη με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3451/2006 
«Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσί−
ου και της Τραπέζης της Ελλάδος για την εκτύπωση 
αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου (ΕΑΘΕ) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 69).

3. Τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 46 του 
π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
τέθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

6. Τις ανάγκες του Υπουργείου Εξωτερικών για την 
έκδοση διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβα−
τηρίων νέου τύπου με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας 
και διεθνή αναγνωρισιμότητα και αποδοχή, τα οποία θα 
πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διπλωματικά και ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια 

1. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει από την 1 Ιουνίου 
2006 διπλωματικά και ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια 
νέου τύπου.

2. Τα διπλωματικά και ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια 
παλαιού τύπου θα εκδίδονται μέχρι 31 Μαΐου 2006 και 
θα ισχύουν μέχρι την 31 Μαΐου 2007.

3. Το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί, σε περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης, να εκδίδει διπλωματικά και ειδικά 

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight



 

LB1172669/12 

OFFERING CIRCULAR 

 

 

The Hellenic Republic 

Euro 250,000,000 
CMS - Linked Notes with Coupon Floor due 2021 

Issue Price: 100 per cent. 

The Euro 250,000,000 CMS - Linked Notes with Coupon Floor due 2021 (the “Notes”) of 
The Hellenic Republic (the “Republic”) will bear interest from, and including, 19 April 2006 
and interest will be payable semi-annually in arrear on each Interest Payment Date (see 
“Terms and Conditions of the Notes – Interest”).  Payments of interest in respect of the Notes 
will be made without deduction for or on account of Greek taxes, as described, and subject to 
the exceptions set out, under “Terms and Conditions of the Notes - Taxation”. 

The Notes will mature on the Interest Payment Date falling on 19 April 2021. 

Application has been made to list the Notes on the regulated market (as contemplated by 
Directive 2003/71/EC (the “Directive”)) of the Luxembourg Stock Exchange.  

The Notes will be represented initially by a temporary global note (the “Temporary Global 
Note”), without interest coupons or talons, which is expected to be deposited with a common 
depositary (the “Common Depositary”) for Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the 
Euroclear System (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, 
Luxembourg”) for credit on or about 19 April 2006 (the “Closing Date”) to the accounts of 
such clearance systems. The Temporary Global Note will be exchangeable for a permanent 
global note (the “Permanent Global Note”), without interest coupons or talons, to be held by 
the Common Depositary, not earlier than 29 May 2006 upon certification as to non-U.S. 
beneficial ownership. Save in the certain limited circumstances described herein, Notes in 
definitive form will not be issued in exchange for the Permanent Global Note. 

 

Joint Lead Managers 

 

Alpha Bank Morgan Stanley 

 

 

 

The date of this Offering Circular is 18 April 2006 
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This Offering Circular constitutes a simplified prospectus for the purposes of Chapter 2 of 
Part III of the Luxembourg Act dated July 10, 2005 on prospectus for securities. It does not 
constitute a prospectus for the purposes of Article 5.4 of Directive 2003/71/EC (the 
Prospectus Directive). This prospectus has not been, and will not be, submitted for approval 
to any competent authority within the meaning of the Prospectus Directive. 

The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information 
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Notes is in every 
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and 
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the 
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the 
Notes. The Republic accepts responsibility accordingly. 

Alpha Bank AE and Morgan Stanley & Co. International Limited (the “Managers”) have not 
separately verified the information contained herein. Accordingly, no representation, 
warranty or undertaking, express or implied, is made and no responsibility or liability is 
accepted by the Managers as to the accuracy or completeness of the information contained in 
this Offering Circular or any other information provided by the Republic in connection with 
the Notes or their distribution. 

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation 
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other 
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Notes and, if 
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been 
authorised by the Republic or the Managers. 

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the 
Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be 
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that 
any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes. Each investor 
contemplating purchasing any Notes should make its own independent investigation of the 
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic. 

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information 
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof 
or that any other information supplied in connection with the issue of the Notes is correct as 
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same. 

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be restricted by 
law in certain jurisdictions. The Republic and the Manager do not represent that this 
document may be lawfully distributed or that the Notes may be lawfully offered, in 
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction, 
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for 
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the 
Republic or the Managers which would permit a public offering of the Notes or distribution of 
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the 
Notes may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor 
any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any 
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable 
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes 
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular there 
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes in 
the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”). 
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In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires, 
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of 
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European 
Community (as amended from time to time). 



 

LB1172669/12 Page 4 

TABLE OF CONTENTS 

 Page 

Terms and Conditions of the Notes ......................................................................................... 4 
Summary of provisions relating to the Notes while in global form ..................................... 17 
Use of Proceeds ..................................................................................................................... 19 
Greek Taxation ...................................................................................................................... 19 
Subscription and Sale ............................................................................................................ 23 
General Information .............................................................................................................. 24 

 



 

LB1172669/12 Page 5 

TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES 

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and 
amendment) the Notes will be subject: 

The Euro 250,000,000 CMS - Linked Notes with Coupon Floor due 2021 (the “Notes”) 
are issued by The Hellenic Republic (the “Republic”) pursuant to (a) article 1 of Law 
2187/94 of the Republic, as amended and supplemented by article 11 of Law 2628/98 of the 
Republic, and (b) Ministerial Decision No. 2/44514/0004 dated 7 July 1999 of the Minister of 
Finance of the Republic.  Payments in respect of the Notes will be made pursuant to an 
Agency Agreement (the “Agency Agreement”) dated 18 April 2006 and made between 
the Republic, Citibank, N.A. as agent and paying agent (the “Agent”, which expressions 
shall include any successor agent) and Dexia Banque Internationale à Luxembourg, société 
anonyme as paying agent (together with the Agent, the “Paying Agents”, which 
expression shall include any successor paying agents). 

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the 
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 18 April 2006 and made 
by the Republic. 

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection, 
during normal business hours at the specified offices of each of the Paying Agents. The 
Noteholders and the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the 
benefit of, all the provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which 
are binding on them. 

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings 
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless 
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency 
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail. 
Any reference herein to “Noteholders” shall mean the holders of the Notes and any 
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined 
below). 

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE 

The Notes are in bearer form and in the denomination of Euro 1,000 (the “Specified 
Denomination”). Any definitive Notes are issued with interest coupons for the payment 
of interest (the “Coupons”) attached. 

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. The 
Republic and each of the Paying Agents may deem and treat the bearer of any Note or 
Coupon as the absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any 
notice of ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for 
all purposes. 

For as long as any of the Notes are represented by a global Note held on behalf of 
Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the Euroclear System (“Euroclear”) and 
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person 
(other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the 
records of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal 
amount of such Notes (in which regard any certificate or other document issued by 
Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Notes standing to 
the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of 
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manifest error) shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such 
nominal amount of such Notes for all purposes other than with respect to the payment of 
principal or interest on the Notes, for which purpose the bearer of the relevant global Note 
shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such Notes in 
accordance with and subject to the terms of the relevant global Note (and the expressions 
“Noteholder” and “holder of Notes” and related expressions shall be construed 
accordingly). Notes which are represented by a global Note will be transferable only in 
accordance with the rules and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, 
Luxembourg, as the case may be. 

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE 

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this 
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu with all 
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 19 April 
2006 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one above the 
other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. The due 
and punctual payment of the Notes and the performance of the obligations of the Republic 
with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic. So long as any 
Note remains outstanding, the Republic shall not create or permit to subsist any mortgage, 
pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, properties or assets to secure 
any External Indebtedness, unless the Notes shall also be secured by such mortgage, pledge, 
lien or charge equally and rateably with such External Indebtedness or by such other security 
as may be approved by an Extraordinary Resolution of the Noteholders (as described in 
Condition 10). 

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of 
the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any 
existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which 
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or initially placed with a foreign 
institution or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the 
Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or future 
indebtedness for borrowed money of any other person which is borrowed from or initially 
placed with a foreign institution or person under a contract governed by the laws of a 
jurisdiction other than the Republic). 

3. INTEREST 

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates 

The Notes bear interest from and including 19 April 2006 (the “Interest 
Commencement Date”) and interest will be payable semi-annually in arrear on 19 
April and 19 October in each year (each an “Interest Payment Date”).  The first Interest 
Payment Date will be 19 October 2006. If any Interest Payment Date would otherwise 
fall on a day which is not a Business Day payment of interest shall be postponed to the 
next day which is a Business Day. For the avoidance of doubt, there will be no such 
adjustment for interest accrual purposes. Interest will be payable in respect of each 
Interest Period (which expression shall mean the period from and including the Interest 
Commencement Date to but excluding the first Interest Payment Date and each 
successive period from and including an Interest Payment Date to but excluding the 
next succeeding Interest Payment Date).  
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(2) Interest Accrual 

Each Note will cease to bear interest from and including its due date for redemption unless, 
upon due presentation, payment of the principal in respect of the Note is improperly withheld 
or refused or unless default is otherwise made in respect of payment. In such event, interest 
will continue to accrue until whichever is the earlier of: the date on which all amounts due in 
respect of such Note have been paid; and five days after the date on which the full amount of 
the moneys payable in respect of such Notes has been received by the Agent and notice to 
that effect has been given to the Noteholders in accordance with Condition 11. 

(3) Rate of Interest 

The rate of interest payable from time to time in respect of the Notes (the “Rate of Interest”) 
for each Interest Period will be determined by Morgan Stanley Capital Services (as may be 
amended or replaced from time to time) the “Determination Agent” on the basis of the 
following provisions: 

(a) The Rate of Interest payable in respect of each Interest Period will be calculated on 
the basis of the following formula: 

Rate of Interest = Interest Rate x 
M

N
 

Subject to a minimum Rate of Interest of 0.00% per annum. 

(b) For the purposes of sub-paragraph (a) above: 

(i) “Interest Rate” means 6 month Euribor (determined as set out below) plus 
one (1%) per cent; 

(ii) “N” means the total number of calendar days in the Interest Period on which 
the Index Closing Price equals or exceeds 0.00% for that calendar day; 

(iii) “M” means the total number of calendar days in the Interest Period; 

(iv) “Index Closing Price” means EUR CMS 10y – EUR CMS 2y 

(v) “EUR CMS 10y” means the annual swap rate expressed as a percentage 
for a EURIBOR interest rate swap transaction with a term equal to 10 
years which appears on the Reuters screen ISDAFIX2 page at 11.00 a.m. 
(Frankfurt Time) on the relevant date of determination; 

(vi) “EUR CMS 2y” means the annual swap rate expressed as a percentage for 
a EURIBOR interest rate swap transaction with a term equal to 2 years 
which appears on the Reuters screen ISDAFIX2 page at 11.00 a.m. 
(Frankfurt Time) on the relevant date of determination; and 

 (vii) if either EUR CMS 2y or EUR CMS 10y does not appear on the Reuters 
Page ISDAFIX2 on a relevant date of determination, EUR CMS 2y or 
EUR CMS 10y, as applicable, will be a percentage determined on the 
basis of the mid-market annual swap rate quotations provided by the 
Reference Banks at approximately 11.00 a.m. (Frankfurt Time) on that 
relevant date of determination. The Determination Agent will request the 
principal London office of each of the Reference Banks to provide a 



 

LB1172669/12 Page 8 

quotation and will take the arithmetic mean of the quotations, eliminating 
the highest quotation (or, in the event of equality, one of the highest) and 
the lowest (or, in the event of equality, one of the lowest). If three or less 
than three quotations are provided, the arithmetic average will be 
calculated using all quotations available. For this purpose, the “mid-
market annual swap rate” means the arithmetic mean of the bid and 
offered rate quotations for the annual fixed leg, calculated on an 30/360 
day count basis, of a fixed-for-floating Euro denominated interest rate 
swap transaction with a designated maturity of two years or of ten years 
for EUR CMS 2y or EUR CMS 10y respectively, commencing on the first 
day of the relevant Interest Period for a representative amount of EUR 
250,000,000 with an acknowledged dealer of good credit in the swap 
market, where the floating leg, calculated on an Actual/360 day count 
basis is equivalent to EUR-EURIBOR-Telerate (as defined in the Annex 
to the 2000 ISDA Definitions published by the International Swap and 
Derivatives Association, Inc. (June 2000 version)), with a designated 
maturity of twelve months. 

 For the purposes of this paragraph (b), “Reference Banks” means five leading swap 
dealers in the interbank market as chosen by the Determination Agent. 

(c) For the purposes of Condition 3(3)(b)(iv) above, in respect of each day which is not a 
Business Day, the Index Closing Price will be the Index Closing Price for the 
immediately preceding Business Day. Provided that the Index Closing Price for the 
day which is five Business Days before any Interest Payment Date shall be the 
applicable Index Closing Price for the period from that day to (but not including) that 
Interest Payment Date. 

(d) For the purposes of these Terms and Conditions, “6 month Euribor” will be set by the 
Determination Agent or its duly appointed successor on each Interest Determination 
Date (as defined below) by referencing the Screen Rate (as defined below) at 
approximately 11.00 a.m. Frankfurt time on the Interest Determination Date in 
question.  If the Screen Rate is unavailable, the Determination Agent will request the 
principal Euro-Zone office of each of the Euribor Reference Banks (as defined 
below) to provide the Determination Agent with the rate at which deposits in euros 
are offered by it to prime banks in the Euro-Zone interbank markets for six months at 
approximately 11.00 a.m. Frankfurt time on the Interest Determination Date in 
question. 

(e) In these Terms and Conditions (except where otherwise defined), the expression: 

 (i) "Business Day" means any day which is a day on which the Trans-European 
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) 
System is open; 

 (ii) "Euro-zone" means the countries of the European Union which from time to 
time have adopted the Euro currency; and 

 (iii) "Interest Determination Date" means the date which is two Business Days 
prior to the first day of the Interest Period for which the rate will apply. 

 (iv) “Euribor Reference Banks” means each of the banks whose offered rates 
would have been used for the purposes of the Screen Rate, failing which, the 
principal Euro-Zone office of each of four major banks engaged in the 
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Euro-Zone interbank market selected by the Determination Agent provided 
that once a Euribor Reference Bank has first been selected by the 
Determination Agent, that Euribor Reference Bank shall not be changed 
unless and until it ceases to be capable of acting as such; and 

 (v) “Screen Rate” means the rate for deposits in euros for six months which 
appears on the Telerate page 248 (or such replacement page on that service 
which displays the information). 

(4) Determination of Rate of Interest and Interest Amounts 

The Determination Agent shall inform the Agent of the Rate of Interest for each Interest 
Period at the end of such Interest Period. The Agent shall, as soon as practicable after 
11.00 a.m. (Frankfurt time) on each Interest Determination Date, but in no event later 
than the third Business Day thereafter, determine the euro amount payable in respect of 
interest on the Specified Denomination (the "Interest Amount") for the relevant 
Interest Period just past. Each Interest Amount shall be determined by applying the Rate 
of Interest to the Specified Denomination, multiplying the sum by the actual number of 
days in the Interest Period concerned (such number of days being calculated on an 
Actual/Actual (ICMA) basis and rounding the resultant figure to the nearest cent (half a 
cent being rounded upwards). 

(5) Publication of Rate of Interest and Interest Amount 

The Agent shall cause the Rate of Interest, and any amendment thereto, and each 
Interest Amount for each Interest Period and the relative Interest Payment Date to be 
notified to the Republic and to any stock exchange on which the Notes are at the 
relevant time listed and to be published in accordance with Condition 11 as soon as 
possible after their determination. The Interest Amount and Interest Payment Date may 
subsequently be amended (or appropriate alternative arrangements made by way of 
adjustment) without notice in the event of an extension or shortening of the Interest 
Period. 

(6) Notifications, etc. to be Final 

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and decisions 
given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance with the provisions 
of this Condition, whether by the Reference Banks (or any of them), the Determination Agent 
or the Agent, will (in the absence of wilful default, bad faith or manifest error) be binding on 
the Republic, the Paying Agent and all Noteholders and Couponholders and (in the absence as 
referred to above) no liability to the Republic or the Noteholders or the Couponholders shall 
attach to the Agent in connection with the exercise or non-exercise by it of its powers, duties 
and discretions under this Condition. 

(7) Changes in Agent and Determination Agent 

The Republic will procure that so long as any of the Notes remains outstanding there 
shall at all times be an Agent and a Determination Agent for the purposes of the Notes 
and the Republic may terminate the appointment of the Agent. In the event of the 
appointed office of any bank being unable or unwilling to continue to act as the Agent 
or Determination Agent or failing duly to determine the Rate of Interest and the Interest 
Amount for any Interest Period, the Republic shall appoint the Euro-zone office of 
another major bank engaged in the Euro-zone interbank market to act in its place. 
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Neither the Agent nor the Determination Agent may resign its duties or be removed 
without a successor having been appointed. 

4. REDEMPTION AND PURCHASE 

(1) Final Redemption 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Notes will 
be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date falling on 19 April 
2021 (the “Maturity Date”). 

(2) Purchases 

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open market or 
otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold 
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together 
with (in the case of definitive Notes) any unmatured Coupons attached thereto or 
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to 
all holders of Notes alike. 

(3) Cancellation 

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid and 
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of 
definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may 
not be re-issued or re-sold. 

5. PAYMENTS 

Subject as provided below payments will be made in euro by cheque drawn on, or by 
transfer to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in 
respect of the Notes will (subject as provided below) be made against presentation or 
surrender of such Notes or Coupons, as the case may be, at any specified office of the 
Paying Agent outside the United States. If any Notes are redeemed or become repayable 
in accordance with these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable 
on surrender of each Note. All payments of interest and principal with respect to Notes 
will be made outside the United States. Upon the due date for redemption of any Note all 
unmatured Coupons relating to such Note (whether or not attached) shall become void 
and no payment shall be made in respect of them. 

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a Payment 
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following 
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other 
sum in respect of any such delay.  For these purposes, “Payment Day” means (subject to 
Condition 8) any day which is both: 

(i) a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in 
the relevant place of presentation;  

(ii) a day on which the TARGET System is operating; and  

(iii) a day (other than a Saturday or a Sunday) on which banks are open for general 
business in London.  
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If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest 
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest Payment 
Date (or from the Interest Commencement Date, as the case may be) will be paid only 
against surrender of such Note. 

The name of the initial Agent and the other initial Paying Agent and each of their initial 
specified offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to vary or 
terminate the appointment of the Paying Agent and to appoint additional or other Paying 
Agents and/or to approve any change in the specified office of any Paying Agent, 
provided that it will, so long as any of the Notes is outstanding, maintain (i) a 
Determination Agent and (ii) a Paying Agent (which may be the Agent) having a 
specified office in a leading financial centre in continental Europe which, so long as the 
Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange and the rules of such exchange so 
require, shall be Luxembourg, termination or change shall only take effect (other than in 
the case of insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less than 30 days’ 
prior notice thereof shall have been given to the Noteholders in accordance with 
Condition 11 and provided further that neither the resignation nor removal of the Agent 
shall take effect, except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent has been 
appointed. 

Furthermore, the Republic undertakes that any Paying Agent maintained shall have a 
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold 
or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings Income unless 
such obligation is imposed by the same European Directive. 

Payments in respect of the Notes will be subject in all cases to any fiscal or other laws 
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community 
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6. 

6. TAXATION 

All payments of principal and/or interest in respect of the Notes and Coupons will be 
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes, 
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or 
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any 
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such 
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as 
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes 
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence 
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable 
in respect of any Note or Coupon presented for payment: 

(a) by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Note or 
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political 
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or 
receiving principal or interest in respect thereof; or 

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding 
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for 
exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a 
declaration or claim, such holder fails to do so; or 
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(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof 
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for 
payment on the last day of such 30 day period; or 

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual 
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation 
of Savings Income. 

The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means: 

(i) the due date for payment thereof; or 

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the 
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies 
having been so received, notice to that effect is duly given to the Noteholders in 
accordance with Condition 11 or individually. 

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
principal. 

Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
interest. 

7. EVENTS OF DEFAULT 

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs: 

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes or 
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the 
due date for such payment; or 

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or 
provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days after written 
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Note; or 

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding 
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it 
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default 
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any 
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the 
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured; 
or 

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of 
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its 
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or 

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is 
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the 
Notes, 
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then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the outstanding Notes may (i) give notice in writing to the Republic and to the 
Agent in accordance with Condition 11 that such Notes are immediately due and payable 
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting 
that such Notes are immediately due and payable, whereupon such Notes shall become 
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if 
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted. 

The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes (at 
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision 
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default 
giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such 
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent 
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No 
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of 
any Noteholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all 
holders of the Notes 

8. PRESCRIPTION 

Claims for payment of principal in respect of the Notes shall be prescribed upon the 
expiry of ten years, and claims for payment of interest in respect of the Notes shall be 
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined 
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.  

9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS 

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced 
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses 
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the 
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be 
surrendered before replacements will be issued. 

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION 

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Noteholders to 
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary 
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement. 
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic 
at any time upon the request in writing of the holder or holders of 10 per cent. or more in 
principal amount of the Notes for the time being outstanding. The quorum for any 
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons 
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of 
the Notes for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Notes for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However, 
at any meeting, the business of which is to: 

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any 
installment of interest on the Notes; 

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the 
Notes; 
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(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the 
maturity of the Notes; 

(iv) reduce the interest rate on the Notes or any premium payable upon redemption of the 
Notes; 

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or 
the places at which interest, premium (if any) or principal of Notes is payable; 

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem Notes, or 
permit the Republic to redeem Notes if, prior to such action, the Republic is not 
permitted to do so; 

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is 
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and 
Conditions of the Notes; 

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is 
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the 
Terms and Conditions of the Notes; 

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the 
Notes; 

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency 
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below; 

(xi) change the governing law provision of the Notes;  

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its 
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Notes to 
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in 
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Note; or 

(xiii) appoint a committee to represent Noteholders after an event of default occurs;  

(each a “Reserved Matter”)   

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than 
75 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding 
or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time 
being outstanding at any adjourned meeting.   

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the 
Noteholders or by Written Resolution and will be binding on all the Noteholders (whether 
or not they are present at such meeting and whether or not may sign the Written 
Resolution) and on all Couponholders. 

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Noteholders 
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the 
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Notes for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned 
meeting of aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in 
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the case of a matter other than a Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate 
principal amount of the Notes for the time being outstanding or at least 25 per cent. at any 
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Notes for the time being 
outstanding.   

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders 
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount 
of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in the case of a matter other than a 
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for 
the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or 
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Noteholders. 

The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Notes, 
amend the Agency Agreement or the Notes (Non-Material Amendments) for the purpose 
of: 

 (i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Notes; 

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic; 

(iii) securing the Notes; 

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective 
provision in the Notes or the Agency Agreement; or 

(v) amending the Agency Agreement or any of the Notes in any manner which the 
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the  
Notes and does not adversely affect the interest of any holder of the Notes; 

(vi) correcting in its opinion a manifest error of a formal, minor or technical nature; or 

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided 
that such modification is not in the opinion of the Agent materially prejudicial to 
the interests of the Holders.   

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Noteholders and 
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent 
to the Noteholders as soon as practicable thereafter. 

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of Noteholders, 
(ii) Condition 10 (Meetings of Noteholders and Modification) of the Offering Circular and  
Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Noteholders) and 
(iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the required 
percentage of holders of the Notes are present at a meeting for quorum purposes, or has 
consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Notes or the Agency 
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of 
acceleration of the Notes, any Notes that the Republic owns or controls directly or indirectly 
will be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Notes owned, 
directly or indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and 
other local authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled, 
directly or indirectly by the Republic. 
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“Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities 
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a 
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or 
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other 
entity. 

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any 
Noteholder in accordance with the provisions of this Condition 10 or Condition 7, the 
relevant Noteholder must deposit its Notes with the Paying Agent and obtain two copies of an 
acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the Paying Agent 
and certifying the nominal amount of Notes so deposited.  Any request so made, notice so 
given or Written Resolution so signed by any Noteholder must be accompanied by an 
Acknowledgment issued to the Noteholder.  Notes so deposited will not be released until the 
earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, notice or Written 
Resolution becoming effective in accordance with these Terms and Conditions and will only 
be released against surrender of a relevant Acknowledgment. 

11. NOTICES 

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes are 
listed on the regulated market (as contemplated by the Directive) of the Luxembourg Stock 
Exchange and the rules of that exchange so require, in the d’Wort or any other daily 
newspaper of general circulation in Luxembourg or published on the website of the 
Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). Such notice shall be deemed to have been 
given on the date of such publication in the relevant newspaper or, if published more than 
once, on the date of the first such publication. If publication is not practicable in any such 
newspaper as is mentioned above, notices will be valid if given in such other manner, and 
shall be deemed to have been given on such dates, as the Agent shall determine. 
Couponholders shall be deemed for all purposes to have notice of the contents of any 
notice given to the Noteholders in accordance with this Condition 11. 

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in writing and 
given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with the Agent. A copy 
of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Economy 
and Finance, General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address: 

Ministry of Economy and Finance 
General Accounting Office 
Public Debt Directorate 
37 Panepistimiou St. 
101 65 Athens – Greece 
Tel. 00 30 210 3338 360 
Fax. 00 30 210 3234 967 

12. AGENT AND PAYING AGENTS  

In acting under the Agency Agreement, the Agent and the Paying Agents will act solely as 
agents of the Republic and do not assume any obligations or relationships of agency or trust 
to or with the Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement contains provisions for 
the indemnification of the Paying Agents and for relief from responsibility in certain 
circumstances, and entitles any of them to enter into business transactions with the Republic 
without being liable to account to the Noteholders or the Couponholders for any resulting 
profit. 
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13. FURTHER ISSUES 

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Noteholders 
or Couponholders to create and issue further notes having terms and conditions the same 
as the Notes or the same in all respects save for the amount and date of the first payment 
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with 
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Notes. 

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION 

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and shall be 
construed in accordance with, English law. 

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying Agents, the 
Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to 
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the 
Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of 
or in connection with the Agency Agreement, the Notes and the Coupons (together referred to 
as “Proceedings”) may be brought in such courts. 

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to 
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such 
Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably 
agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be 
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction. 

Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the 
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or 
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction, 
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial 
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax 
+ 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the 
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will 
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any 
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner 
permitted by law. 

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency 
Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or 
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving 
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making, 
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended 
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.  
Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and 
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law. 

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 
1999 to enforce any term of this Note, but this does not affect any right or remedy of any 
person which exists or is available apart from that Act. 

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the 
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in 
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the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any 
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This 
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such 
Proceedings if such person is successful in such Proceedings. 
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN GLOBAL 
FORM 

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which apply 
to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect of the terms 
and conditions of the Notes set out in this document. The following is a summary of 
certain of those provisions: 

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES 

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the 
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. 

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole but not, in part, for definitive 
bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for 
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or 
have announced an intention permanently to cease business and no alternative 
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any 
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or 
referred to in Condition 6 which would not be required were the Notes in definitive 
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and 
is continuing. 

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of the 
Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not be the 
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal 
amount of the Permanent Global Note (which may be equal to or (provided that, if the 
Permanent Global Note is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system 
agrees) less than the outstanding principal amount of Notes represented thereby) for 
definitive Notes on or after the exchange date specified in such notice. 

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global Note 
may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial exchange, present it 
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Note, 
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an 
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Notes in 
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already 
been paid on the Permanent Global Note), security printed in accordance with any applicable 
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III, 
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent 
Global Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and 
returned to the holder together with any relevant definitive Notes. 

2. PAYMENTS 

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an interest 
in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided that, in the case 
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent 
Global Note, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided. 

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the Permanent 
Global Note will be made against presentation for endorsement and, if no further payment 
falls to be made in respect of the Notes, surrender of the Permanent Global Note to or to 
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the order of the Agent or Paying Agent as shall have been notified to the Noteholders for 
such purpose. A record of each payment so made will be endorsed on the appropriate 
schedule to the Permanent Global Note, which endorsement will be prima facie evidence 
that such payment has been made in respect of the Notes. 

3. NOTICES 

Notices shall be given as provided in Condition 11, save that so long as the Notes are 
represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the Temporary 
Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing system, in addition 
to publication as required by Condition 11, notice may be given by delivery of the 
relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled accountholders. 

4. PURCHASE AND CANCELLATION 

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase by the Republic will be 
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Note. 

5. DEFAULT 

The global Notes provide that the holder may cause the global Note or a portion of it to 
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the 
notice to the Republic the principal amount of Notes which is being declared due and 
payable. 
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USE OF PROCEEDS 

The net proceeds from the issue of Notes, which will be Euro 250,000,000, will be used 
by the Republic for its general funding purposes. 

 

 

GREEK TAXATION 

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax 
laws currently in force in Greece.  Noteholders who are in doubt as to their personal 
tax position should consult their professional advisers. 

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the 
Notes may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on 
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, as the case 
may be, Coupon is not subject to such tax by reason of his being connected with the 
Republic or otherwise than merely by holding such Note or Coupon. 

No additional amount shall be payable in respect of any Note presented to or for payment 
where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is 
required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation of Savings 
Income. 

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in 
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from 
the sale or redemption of their Notes or Coupons. 

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of 
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or 
transfer of any of the Notes or Coupons. 
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SUBSCRIPTION AND SALE 

Alpha Bank and Morgan Stanley & Co. International Limited (the “Managers”) have, 
pursuant to a Subscription Agreement dated 18 April 2006 (the “Subscription 
Agreement”), agreed with the Republic to subscribe and pay for the Notes at the issue 
price of 100 per cent. of the principal amount of the Notes.  

The Managers are entitled to terminate the Subscription Agreement in certain 
circumstances prior to payment to the Republic. 

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 
(the “Securities Act”) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain 
exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to 
U.S. persons. The Managers have agreed that it will not offer, sell or deliver any Notes 
within the United States or to U.S. persons, except as permitted by the Subscription 
Agreement. 

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of 
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) 
may violate the registration requirements of the Securities Act. 

Each of the Managers has represented and agreed that it has complied and will comply 
with all applicable provisions of the Financial Services and Markets Act 2000. 
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GENERAL INFORMATION 

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of Law 
2187/94 of the Republic, as amended, (b) Law 2628/98 of the Republic and (c) 
Ministerial Decision No. 2/44514/0004 dated 7 July 1999 of the Minister of Finance 
of the Republic. 

2. Application has been made to list the Notes on the regulated market (as contemplated 
by the Directive) of the Luxembourg Stock Exchange. As long as the Notes are listed 
on the Luxembourg Stock Exchange, the Republic will maintain a Paying Agent 
having a specified office in Luxembourg. 

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream, 
Luxembourg with a Common Code of 025138490.  The ISIN code for the Notes is 
XS0251384904. 

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global 
Notes and the definitive Notes, and the Deed of Covenant, may be inspected on any 
business day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the 
Paying Agent. 

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States person 
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States 
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of 
the Internal Revenue Code”. 

6. The Managers propose to offer the Notes from time to time for sale in negotiated 
transactions, or otherwise, at varying prices to be determined at the time of each sale. 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/24497/0022 (1)

΄Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αρε−
ταίειου Νοσοκομείου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ/1983 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/1992 τ.Α΄). 
3. Τις διατάξεις του ν. 2519/1997 (165/1997 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 

232/Α΄) «Περί Ιδιωτικών Επενδύσεων».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ4β/10610/Φ2 (ΦΕΚ 784/1997 τ.Β΄) Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση υπουργικής απόφασης «Κα−
θορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής Αττικής».

7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών», όπως ισχύει.

8. Το υπ’ αριθμ. 530/2.12.2005 έγγραφο του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου.

9. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκαλεί−
ται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος 2006 
ανέρχεται στο ποσόν των 1.701.500 ευρώ για το οποίο 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον υπό έγκριση προϋπο−
λογισμό έτους 2006 του ανωτέρω Νοσοκομείου.

10. Την υπ’ αριθμ. 3786/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/Β/26.4.2004) από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε μέσα στα πλαίσια των εγκεκριμένων πι−
στώσεων του προϋπολογισμού έτους 2006 την καθιέ−
ρωση εργασίας με αμοιβή, πέρα από την υποχρεωτική, 
εφόσον συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίων (ετοι−
μότητας και ενεργών) για το χρονικό διάστημα από 
1.1.2006 μέχρι 31.12.2006 στο παρακάτω προσωπικό του 
Αρεταίειου Νοσοκομείου:

α) Σε περίπτωση γενικής εφημερίας, για τριάντα πέντε 
(35) Ιατρούς (ειδικευμένους και ειδικευόμενους).

β) Σε περίπτωση εσωτερικής εφημερίας, για είκοσι έξι 
(26) Ιατρούς (ειδικευμένους και ειδικευόμενους).

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την από−
φαση αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εξόδων του ανωτέρω Νοσοκομείου δεν μπορεί, σε καμιά 
περίπτωση, να υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των 
ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν 
γραφεί για την αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μετα−
βολής τους είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού 
είτε με χορήγηση συμπληρωματικών κονδυλίων.

ALEXANDROS
Highlight
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Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
• Δημήτριος Υπερήφανος, μηχανικός, υπάλληλος της 

51ης Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του 
ΓΛΚ, ως συντονιστής της ομάδας ελέγχου.

• Δημοσθένης Αντωνόπουλος, δημοσιονομικός, υπάλ−
ληλος της 51ης Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγ−
χων του ΓΛΚ.

• Σταματίνα Μουρελάτου, δημοσιονομικός, υπάλληλος 
της 52ης Μελετών και Αξιολόγησης του ΓΛΚ.

• Ζωή Καραγιάννη, δημοσιονομικός, υπάλληλος της 52ης 
Μελετών και Αξιολόγησης του ΓΛΚ., για το χρονικό διάστη−
μα από 21.5.2006 έως 26.5.2006 καθώς και στις 31.5.2006.

2. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστη−
μα από 21.5.2006 έως και 31.5.2006, των ημερών μετακί−
νησης συμπεριλαμβανομένων.

3. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
ελεγκτικής ομάδας με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. 
Ι.Χ. και ταξί εντός των ορίων του κάθε Νομού.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας ειδικότερα είναι:
− Ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης του Τελικού 

Δικαιούχου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου, 
σε ότι αφορά τη δυνατότητα αποτελεσματικής εκτέ−
λεσης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, σύμφωνα με 
τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

− Ο έλεγχος της διαδικασίας ένταξης των ελεγχό−
μενων πράξεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό−
γραμμα Νοτίου Αιγαίου.

− Η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης των ελεγχό−
μενων πράξεων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές 
διατάξεις.

− Η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών 
και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών.

− Η επιτόπια εξακρίβωση της πορείας υλοποίησης του 
φυσικού αντικειμένου των ελεγχόμενων υποέργων.

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 
με τα αποτελέσματα ελέγχου, το αργότερο εντός τριών 
μηνών από την περαίωση του ελέγχου, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 1, της κοινής υπουργικής 
απόφασης 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ878/2.7.2003 τ.Β΄).

6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση από την υπό στοιχείο 3 του 
προοιμίου της απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 2/25575/0023Α (5)
Απόφαση διάθεσης 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δη−

μοσίου στις 12.5.2006 μέσω Δημοπρασίας με άνοιγ−
μα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 18.1.2006 και 
λήξης 20.7.2016.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/1430/0023Α/12.1.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 18.1.2006 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 
άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 10ετούς διάρκειας, 
λήξης 20.7.2016.

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/70563/0023Α/27.12.2005 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

15. Το υπ’ αριθμ. 425/5.5.2006 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας μέσω της οποίας θα 
διατεθούν στις 12.5.2006 τίτλοι με άνοιγμα re−opening 
της αρχικής έκδοσης (18.1.2006) ομολόγων του Ελλη−
νικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
10ετούς διάρκειας, και λήξης 20.7.2016.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 12.5.2006 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, με ημερομηνία αρ−
χικής έκδοσης 18.1.2006 και λήξης 20.7.2016.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 3,60% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.
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4) Το ποσό, το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
χίλια τριακόσια εκατ. ευρώ (€1.300.000.000).

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual(ISMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Στις 12.5.2006 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβληθούν 
οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που αφορούν το 
χρονικό διάστημα από 18.1.2006 μέχρι και 12.5.2006 σε 
ευρώ στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει από 
το βασικό επιτόκιο 3,60% επί το κλάσμα ημερών 114/365 
και είναι ίση με 1,1243840%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι 
για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι € 11,24.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) και 
θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 9 Μαΐου 
2006, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές αξί−
ες πολλαπλάσιες των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 
500.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής. 

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα συ−
μπεριλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους (clean price).

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 
υποβάλλουν 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 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών. 

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 
9 Μαΐου 2006 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέ−
ρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 9 Μαΐου 2006 
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 εντός δύο 
εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος της 11ης Μαΐου 2006), να υποβάλουν προσφορές 
μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση σταθμική 
τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι συνολι−
κής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δημο−
πρατούμενου 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 προσφο−
ρές των προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρα−
σιών ομολόγων. 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 11ης Μαΐου 
2006, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 12 Μαΐου 2006, ημερομη−
νία ανοίγματος (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
(18.1.2006).

11) Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ΙSIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 18.1.2006.
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12) Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους 
τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού 

της 12ης Μαΐου 2006 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και τη Πα−
ρασκευή 19η Μαΐου 2006, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τρά−
πεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, 
οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την 
παραπάνω επανέκδοση (12.5.2006), μπορούν να διαθέ−
τουν τους τίτλους, που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, 
σε απεριόριστα ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα 
έχουν καθορίσει 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παράγωγους τίτλους, 
δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή των τοκομεριδίων 
από το σώμα και αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις 
για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο Β ISIN (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικάσια, καθώς 
και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωσης πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση, που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων 

καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2006 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 2/25576/0023Α (6)
Απόφαση διάθεσης 10ετών ομολόγων Ελληνικού Δημο−

σίου επανέκδοσης (re−opening) στις 12.5.2006 με δη−
μόσια εγγραφή και με ημερομηνία λήξης 20.7.2016.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
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όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου». 

12. Την υπ’ αριθμ. 2/1430/0023Α/12.1.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 18.1.2006 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 
άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 10ετούς διάρκειας, 
λήξης 20.7.2016».

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών». 

14. Το υπ’ αριθμ. 425/5.5.2006 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Την διάθεση στις 12.5.2006, τίτλων με άνοιγμα (re−
opening) της αρχικής έκδοσης (18.1.2006) ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, 10ετούς διάρκειας, και λήξης 20.7.2016.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγγρα−

φή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, με ημε−
ρομηνία έκδοσης 18.1.2006 και λήξης 20.7.2016.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 94,296% της ονο−
μαστικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή 
που διαμορφώθηκε στις 9 Μαΐου 2006, στη δημοπρασία 
ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεώτερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 3,60% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual(ISMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Στις 12.5.2006 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 18.1.2006 μέχρι και 
12.5.2006 σε ευρώ στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει 
από το βασικό επιτόκιο 3,60% επί το κλάσμα ημερών 
114/365 και είναι ίση με 1,1243840%. Έτσι οι δεδουλευ−
μένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι 
€ 11,24.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 

πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία, εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN Β, ο οποίος δεν 
έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η 
αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τη φοροαπαλλαγή.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων θα 
αρχίσει την Δευτέρα 8 Μαΐου 2006 και θα ολοκληρωθεί 
την Τετάρτη 10 Μαΐου 2006.

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά: 

Το Α.Φ.Μ. τους,
Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
Τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.,
Τη μερίδα και τον λογαριασμότους στο Σ.Α.Τ.,
Το ποσό των ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυ−
τή τα 1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και 
διάθεσης ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η 
κατανομή και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α., σε πολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν δι−
αθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν το 
σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξή τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β 
μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνο−
νται στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυ−
σικά πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή 
τοκομεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β 
σε A θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.
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7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 12 Μαΐου 2006, ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης της 18.1.2006.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημέ−
νους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15% επίσης θα δο−
θεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών 0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2006 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 2/21608/0022 (7)
Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, μελών και γραμ−

ματέων της Επιτροπής Διοίκησης του Προγράμμα−
τος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και Υπευθύνων Υποπρογραμμάτων 
και μελών Ομάδων Υποστήριξης Υποπρογραμμάτων 
του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 του ν. 2880/2001 «Πρόγραμμα ΠΟ−

ΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 9/
A΄/30.1.2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του 
ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/16.6.2005).

β) Της παραγράφου 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α/30.5.1997).

γ) Του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως τροποποιήθη−
κε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 «Αύξηση συντάξεων 
και άλλες διατάξεις».

δ) Την υπ’ αριθμ. 15453/5.8.2005 (ΦΕΚ 1120/Β/8.8.2005) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας 
και Οικονομικών «Κανονισμός Εφαρμογής του προγράμ−
ματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ».

ε) Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ A΄/1998/2005).
ζ) Το άρθρο 17 του ν. 3205/2003.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/15716/10.8.2005 απόφαση 

του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Ορισμός μελών Επιτροπής Δι−
οίκησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/16915/5.9.2005 απόφαση του 
Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Ορισμός Υπευθύνων Υποπρογραμμά−
των του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/17965/21.9.2005 «Ορισμός 
μελών των Ομάδων Υποστήριξης Υποπρογραμμάτων 
του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.».

5. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή Υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 
1943/1991».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους 267.800 ευρώ για το έτος 
2006 και 180.600 ευρώ για καθένα από τα επόμενα έτη, 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμ−
μένες στον ΚΑΕ 5255 Ε.Φ. 07150 του Προγράμματος 
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ», αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 17 του ν. 3345/2005, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997, 
αποζημίωση κατά μήνα του Προέδρου, μελών και γραμ−
ματέων της Επιτροπής Διοίκησης του Προγράμματος 
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και Υπευθύνων Υποπρογραμμάτων και με−
λών Ομάδων Υποστήριξης Υποπρογραμμάτων του Προ−
γράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», ως εξής: 

Α. 1. Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος «ΠΟΛΙ−
ΤΕΙΑ»

Πρόεδρος: 500 ευρώ
Μέλη: 400 ευρώ
Γραμματείς: 300 ευρώ
Α.2. Υπεύθυνοι Υποπρογραμμάτων του Προγράμματος 

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ»: 400 ευρώ
Μέλη Ομάδων Υποστήριξης Υποπρογραμμάτων του
Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»: 350 ευρώ.
Β. Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαι−

ούχους εις ολόκληρον, υπό την προϋπόθεση ότι μετεί−
χαν σε δύο (2) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε 
περίπτωση που μετείχαν σε λιγότερες, η αποζημίωση 
μειώνεται στο μισό. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει για 
μεν την Επιτροπή Διοίκησης από 10.8.2005, για δε τους 
Υπεύθυνους Υποπρογραμμάτων και μελών Ομάδων Υπο−
στήριξης Υποπρογραμμάτων από 21.9.2005, ημερομηνίες 
έκδοσης των αποφάσεων ορισμού μελών της Επιτροπής 
Διοίκησης του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ και ορισμού 
μελών των Ομάδων Υποστήριξης Υποπρογραμμάτων 
του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ, αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2006

Οι Γενικοί Γραμματείς
 Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
  & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημοσιονομικής Πολιτικής
 Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
 και Αποκέντρωσης Οικονομίας και Οικονομικών

ΒΑΣ. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
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The Hellenic Republic 

Euro 100,000,000 
Fixed to Floating Rate Capped Government Bonds due 2021 

Issue Price: 100 per cent. 

The Euro 100,000,000 Fixed to Floating Rate Capped Government Bonds due 2021 (the 
“Bonds”) of The Hellenic Republic (the “Republic”) will bear interest from, and including, 
31 May 2006 and interest will be payable annually in arrear on each Interest Payment Date 
(see “Terms and Conditions of the Bonds – Interest”).  Payments of interest in respect of the 
Bonds will be made without deduction for or on account of Greek taxes, as described, and 
subject to the exceptions set out, under “Terms and Conditions of the Bonds - Taxation”. 

The Bonds will mature on the Interest Payment Date falling on 31 May 2021. 

Application has been made to list the Bonds on the regulated market of the Luxembourg 
Stock Exchange pursuant to Chapter 2 of Part III of the Loi relative aux prospectus pour 
valeurs mobilières dated July 10, 2005 (the “Luxembourg Prospectus Act”).  

The Bonds will be represented initially by a temporary global bond (the “Temporary Global 
Bond”), without interest coupons or talons, which is expected to be deposited with a common 
depositary (the “Common Depositary”) for Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the 
Euroclear System (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, 
Luxembourg”) for credit on or about 31 May 2006 (the “Closing Date”) to the accounts of 
such clearance systems. The Temporary Global Bond will be exchangeable for a permanent 
global bond (the “Permanent Global Bond”), without interest coupons or talons, to be held 
by the Common Depositary, not earlier than 10 July 2006 upon certification as to non-U.S. 
beneficial ownership. Save in the certain limited circumstances described herein, Bonds in 
definitive form will not be issued in exchange for the Permanent Global Bond. 
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information 
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Bonds is in every 
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and 
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the 
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the 
Bonds. The Republic accepts responsibility accordingly. 

Deutsche Bank AG, London Branch (the “Manager”) has not separately verified the 
information contained herein. Accordingly, no representation, warranty or undertaking, 
express or implied, is made and no responsibility or liability is accepted by the Manager as to 
the accuracy or completeness of the information contained in this Offering Circular or any 
other information provided by the Republic in connection with the Bonds or their distribution. 

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation 
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other 
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Bonds and, if 
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been 
authorised by the Republic or the Manager. 

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the 
Bonds (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be 
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that 
any recipient of this Offering Circular should purchase any Bonds. Each investor 
contemplating purchasing any Bonds should make its own independent investigation of the 
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic. 

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information 
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof 
or that any other information supplied in connection with the issue of the Bonds is correct as 
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same. 

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Bonds may be restricted by 
law in certain jurisdictions. The Republic and the Manager do not represent that this 
document may be lawfully distributed or that the Bonds may be lawfully offered, in 
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction, 
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for 
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the 
Republic or the Manager which would permit a public offering of the Bonds or distribution of 
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the 
Bonds may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular 
nor any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any 
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable 
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Bonds 
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular there 
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Bonds in 
the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”). 

This Offering Circular fulfils the requirements for a simplified prospectus pursuant to 
Chapter 2 of Part III of the Luxembourg Prospectus Act. It does not constitute a prospectus 
pursuant to Part II of the Luxemburg Prospectus Act transforming Directive 2003/71/EC (the 
“Prospectus Directive”) into law in Luxemburg. Accordingly, this Offering Circular does not 
purport to meet the format and the disclosure requirements of the Prospectus Directive and 
Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive, and it has 
not been, and will not be, submitted for approval to any competent authority within the 
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meaning of the Prospectus Directive. The Bonds, issued pursuant to this Offering Circular, 
will therefore not qualify for the benefit of the single European passport pursuant to the 
Prospectus Directive. 

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires, 
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of 
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European 
Community (as amended from time to time). 
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In connection with the issue of the Bonds, Deutsche Bank AG, London Branch (the 
"Stabilising Manager") (or persons acting on behalf of the Stabilising Manager) may over-
allot Bonds (provided that the aggregate principal amount of Bonds allotted does not exceed 
105 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds) or effect transactions with a 
view to supporting the market price of the Bonds at a level higher than that which might 
otherwise prevail. However, there is no assurance that the Stabilising Manager (or persons 
acting on behalf of a Stabilising Manager) will undertake stabilisation action. Any 
stabilisation action may begin on or after the date of this Offering Circular and, if begun, may 
be ended at any time, but it must end no later than 30 days after the Closing Date. 
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TERMS AND CONDITIONS OF THE BONDS 

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and 
amendment) the Bonds will be subject: 

The Euro 100,000,000 Fixed to Floating Rate Capped Government Bonds due 2021 (the 
“Bonds”) are issued by The Hellenic Republic (the “Republic”) pursuant to (a) article 1 of L. 
2187/94, as in force, Laws 2628/98 (for the establishment of the Public Debt Management 
Agency (PDMA)), 2682/99 and 3091/2002 and (b) Ministerial Decisions 2/44524/004 dated 
16 June 1999 and published on 7 July 1999 of the Minister of Finance, 37930/∆ΙΟΕ 1264/14 
October 2005 of the Prime Minister and the Minister of Economy and Finance and 
238/0094/3 January 2005 of the Minister of Economy and Finance. Payments in respect of the 
Bonds will be made pursuant to an Agency Agreement (the “Agency Agreement”) dated 30 
May 2006 and made between the Republic, Deutsche Bank AG, London Branch as fiscal and 
paying agent and agent bank (the “Agent”, which expression shall include any successor 
agent) and Deutsche Bank Luxembourg S.A. as paying agent (the “Paying Agent”, together 
with the Agent, the “Paying Agents”, which expression shall include any successor paying 
agents). 

The Bondholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the 
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 30 May 2006 and made 
by the Republic. 

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection, 
during normal business hours at the specified offices of each of the Paying Agents. The 
Bondholders and the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the 
benefit of, all the provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which 
are binding on them. 

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings 
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless 
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency 
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail. 
Any reference herein to “Bondholders” shall mean the holders of the Bonds and any 
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined 
below). 

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE 

The Bonds are in bearer form and in the denomination of Euro 1,000 (the “Specified 
Denomination”). Any definitive Bonds are issued with interest coupons for the payment 
of interest (the “Coupons”) attached. 

Subject as provided below, title to the Bonds and Coupons will pass by delivery. The 
Republic and each of the Paying Agents may deem and treat the bearer of any Bond or 
Coupon as the absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any 
notice of ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for 
all purposes. 

For as long as any of the Bonds are represented by a global Bond held on behalf of 
Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the Euroclear System (“Euroclear”) and 
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person 
(other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the 
records of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal 
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amount of such Bonds (in which regard any certificate or other document issued by 
Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Bonds standing to 
the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of 
manifest error) shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such 
nominal amount of such Bonds for all purposes other than with respect to the payment of 
principal or interest on the Bonds, for which purpose the bearer of the relevant global Bond 
shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such Bonds in 
accordance with and subject to the terms of the relevant global Bond (and the expressions 
“Bondholder” and “holder of Bonds” and related expressions shall be construed 
accordingly). Bonds which are represented by a global Bond will be transferable only in 
accordance with the rules and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, 
Luxembourg, as the case may be. 

2. STATUS OF THE BONDS AND NEGATIVE PLEDGE 

The Bonds constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this 
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Bonds rank pari passu with all 
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 31 May 
2006 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one above the 
other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. The due 
and punctual payment of the Bonds and the performance of the obligations of the 
Republic with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic. So 
long as any Bond remains outstanding, the Republic shall not create or permit to subsist any 
mortgage, pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, properties or 
assets to secure any External Indebtedness, unless the Bonds shall also be secured by such 
mortgage, pledge, lien or charge equally and rateably with such External Indebtedness or by 
such other security as may be approved by an Extraordinary Resolution of the Bondholders 
(as described in Condition 10). 

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of 
the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any 
existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which 
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or initially placed with a foreign 
institution or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the 
Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or future 
indebtedness for borrowed money of any other person which is borrowed from or initially 
placed with a foreign institution or person under a contract governed by the laws of a 
jurisdiction other than the Republic). 

3. INTEREST 

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates 

The Bonds bear interest from and including 31 May 2006 (the “Interest 
Commencement Date”) and interest will be payable annually in arrear on 31 May in 
each year (each an “Interest Payment Date”).  The first Interest Payment Date will be 31 
May 2007. If any Interest Payment Date would otherwise fall on a day which is not a 
Business Day the Interest Payment Date itself remains unadjusted but the payment of 
the Interest Amount shall be postponed to the next day which is a Business Day and the 
Bondholder shall not be entitled to additional interest or any other additional payment 
in respect of such day. Interest will be payable in respect of each Interest Period (which 
expression shall mean the period from and including the Interest Commencement Date 
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to but excluding the first Interest Payment Date and each successive period from and 
including an Interest Payment Date to but excluding the next succeeding Interest 
Payment Date). The Interest Periods commencing on the Interest Commencement Date to 
but excluding the Interest Payment Date falling on 31 May 2008 is the “Fixed Rate Interest 
Period”.  Each subsequent Interest Period is a “Floating Rate Interest Period”. 

(2) Interest Accrual 

Each Bond will cease to bear interest from and including its due date for redemption unless, 
upon due presentation, payment of the principal in respect of the Bond is improperly withheld 
or refused or unless default is otherwise made in respect of payment. In such event, interest 
will continue to accrue until whichever is the earlier of: the date on which all amounts due in 
respect of such Bond have been paid; and five days after the date on which the full amount of 
the moneys payable in respect of such Bonds has been received by the Agent and notice to 
that effect has been given to the Bondholders in accordance with Condition 11. 

(3) Rate of Interest 

The rate of interest payable from time to time in respect of the Bonds (the “Rate of Interest”) 
will be determined on the basis of the following provisions: 

(a) The Rate of Interest payable in respect of each Fixed Rate Interest Period will be 6 % 
per annum.   

(b) The Rate of Interest applicable to each Floating Rate Interest Period will be as 
follows: 

 (i) on each Interest Determination Date, the Agent will determine the Rate of 
Interest which will be 110% of Eur CMS 10y (expressed as a percentage 
rate per annum) (provided that the maximum Rate of Interest will be 10 
times the sum of (Eur CMS 10y – Eur CMS 2y), and the minimum Rate of 
Interest will be 0.00%); 

 (ii) for the purposes of sub-paragraph (i) above: 

  “EUR CMS 10y” means the annual euro swap rate transaction with a 
maturity of ten years, expressed as a percentage, which appears on the 
Reuters screen ISDAFIX2 page at 11.00 am (Frankfurt Time) on the 
Interest Determination Date; 

  “EUR CMS 2y” means the annual euro swap rate transaction with a 
maturity of two years, expressed as a percentage, which appears on the 
Reuters screen ISDAFIX2 page at 11.00 am (Frankfurt Time) on the 
Interest Determination Date; and 

 (iii) if either EUR CMS 2y or EUR CMS 10y does not appear on the Reuters 
Page ISDAFIX2 on an Interest Determination Date, EUR CMS2y or EUR 
CMS10y, as applicable, will be a percentage determined on the basis of the 
mid-market annual swap rate quotations provided by the Reference Banks 
at approximately 11.00 a.m. (Frankfurt Time) on that Interest 
Determination Date. The Agent will request the principal London office of 
each of the Reference Banks to provide a quotation and will take the 
arithmetic mean of the quotations, eliminating the highest quotation (or, in 
the event of equality, one of the highest) and the lowest (or, in the event of 
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equality, one of the lowest). If three or less than three quotations are 
provided, the arithmetic average will be calculated using all quotations 
available. For this purpose, the “mid-market annual swap rate” means the 
arithmetic mean of the bid and offered rate quotations for the annual fixed 
leg, calculated on 30/360 day count basis, of a fixed-for-floating Euro 
denominated interest rate swap transaction with a designated maturity of 
two years or of ten years for EUR CMS2y or EUR CMS10y respectively, 
commencing on the first day of the relevant Interest Period for a 
representative amount of EUR 100 million with an acknowledged dealer of 
good credit in the swap market, where the floating leg, calculated on an 
Actual/360 day count basis is equivalent to EUR-EURIBOR-Telerate (as 
defined in the Annex to the 2000 ISDA Definitions published by the 
International Swap and Derivatives Association, Inc. (June 2000 version)), 
with a designated maturity of twelve months.  

 For the purposes of this paragraph (b), “Reference Banks” means five leading swap 
dealers in the interbank market as chosen by the Agent. 

(c) For the interest period commencing on 31 May 2020 and ending on 31 May 2021 the 
interest rate shall be calculated as for each Floating Rate Interest Period except that 
an additional interest amount will be payable on the Maturity Date in respect of each 
Bond in the event that the Cumulative Coupon is less than the Global Floor.  The 
additional interest amount payable shall be the Global Floor minus the Cumulative 
Coupon where:  

“Global Floor” means, in respect of each Bond, 30 % of its nominal value; and  

“Cumulative Coupon” means, in respect of each Bond, the sum of all interest paid 
from and including the first Interest Payment Date up to and including the amount 
payable in respect of the Floating Rate Interest Period commencing on 31 May 2020 
and ending on 31 May 2021 (all as a percentage of the principal amount of the 
Bonds). 

For the avoidance of doubt should the Cumulative Coupon exceed the Global Floor 
then no additional interest amount shall be paid. 

(d) In these Terms and Conditions (except where otherwise defined), the expression: 

 (i) "Business Day" means any day which is a day on which the Trans-European 
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) 
System is open; 

 (ii) "Euro-zone" means the countries of the European Union which from time to 
time have adopted the Euro currency; and 

 (iii) "Interest Determination Date" means the date which is two Business Days 
prior to the first day of the Interest Period for which the rate will apply. 

(4) Determination of Rate of Interest and Interest Amounts 

The Agent shall, as soon as practicable after 11.00 a.m. (Frankfurt time) on each 
Interest Determination Date, but in no event later than the third Business Day 
thereafter, determine the euro amount payable in respect of interest on the Specified 
Denomination (the "Interest Amount") for the relevant Interest Period. Each Interest 
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Amount shall be determined by applying the Rate of Interest to the Specified 
Denomination, multiplying the sum by the actual number of days in the Interest Period 
concerned (such number of days being calculated on the basis of a year of 360 days 
with twelve 30-day months) divided by 360 and rounding the resultant figure to the 
nearest cent (half a cent being rounded upwards). 

(5) Publication of Rate of Interest and Interest Amount 

The Agent shall cause the Rate of Interest, and any amendment thereto, and each 
Interest Amount for each Interest Period and the relative Interest Payment Date to be 
notified to the Republic and to any stock exchange on which the Bonds are at the 
relevant time listed and to be published in accordance with Condition 11 as soon as 
possible after their determination. The Interest Amount and Interest Payment Date may 
subsequently be amended (or appropriate alternative arrangements made by way of 
adjustment) without notice in the event of an extension or shortening of the Interest 
Period. 

(6) Notifications, etc. to be Final 

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and decisions 
given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance with the provisions 
of this Condition, whether by the Reference Banks (or any of them) or the Agent, will (in the 
absence of wilful default, bad faith or manifest error) be binding on the Republic, the Paying 
Agent and all Bondholders and Couponholders and (in the absence as referred to above) no 
liability to the Republic or the Bondholders or the Couponholders shall attach to the Agent in 
connection with the exercise or non-exercise by it of its powers, duties and discretions under 
this Condition. 

(7) Agent  

The Republic will procure that so long as any of the Bonds remains outstanding there 
shall at all times be an Agent for the purposes of the Bonds and the Republic may 
terminate the appointment of the Agent. In the event of the appointed office of any bank 
being unable or unwilling to continue to act as the Agent or failing duly to determine 
the Rate of Interest and the Interest Amount for any Interest Period, the Republic shall 
appoint the Euro-zone office of another major bank engaged in the Euro-zone interbank 
market to act in its place.  

4. REDEMPTION AND PURCHASE 

(1) Final Redemption 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Bonds 
will be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date falling on 
31 May 2021 (the “Maturity Date”). 

(2) Purchases 

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Bonds in the open market or 
otherwise. Bonds purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold 
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together 
with (in the case of definitive Bonds) any unmatured Coupons attached thereto or 
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to 
all holders of Bonds alike. 
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(3) Cancellation 

All Bonds redeemed, and all Bonds purchased or otherwise acquired as aforesaid and 
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of 
definitive Bonds, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may 
not be re-issued or re-sold. 

5. PAYMENTS 

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer 
to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect 
of the Bonds will (subject as provided below) be made against presentation or surrender 
of such Bonds or Coupons, as the case may be, at any specified office of the Paying 
Agent outside the United States. If any Bonds are redeemed or become repayable in 
accordance with these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable on 
surrender of each Bond. All payments of interest and principal with respect to Bonds will 
be made outside the United States. Upon the due date for redemption of any Bond all 
unmatured Coupons relating to such Bond (whether or not attached) shall become void 
and no payment shall be made in respect of them. 

If any date for payment of any amount in respect of any Bond or Coupon is not a Payment 
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following 
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other 
sum in respect of any such delay.  For these purposes, “Payment Day” means (subject to 
Condition 8) a day on which the TARGET System is operating. 

If the due date for redemption of any Bond is not an Interest Payment Date, interest 
accrued in respect of such Bond from (and including) the last preceding Interest Payment 
Date (or from the Interest Commencement Date, as the case may be) will be paid only 
against surrender of such Bond. 

The name of the initial Agent and the initial Paying Agent and each of their initial specified 
offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to vary or terminate 
the appointment of the Paying Agent and to appoint additional or other Paying Agents 
and/or to approve any change in the specified office of any Paying Agent, provided that it 
will, so long as any of the Bonds is outstanding, maintain (i) an agent bank (which may be 
the Agent) and (ii) a Paying Agent (which may be the Agent) having a specified office in 
a leading financial centre in continental Europe which, so long as the Bonds are listed on 
the Luxembourg Stock Exchange and the rules of such exchange so require, shall be 
Luxembourg, termination or change shall only take effect (other than in the case of 
insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less than 30 days’ prior notice 
thereof shall have been given to the Bondholders in accordance with Condition 11 and 
provided further that neither the resignation nor removal of the Agent shall take effect, 
except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent has been appointed. 

Furthermore, the Republic undertakes that any Paying Agent maintained shall have a 
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold 
or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings Income unless 
such obligation is imposed by the same European Directive. 

Payments in respect of the Bonds will be subject in all cases to any fiscal or other laws 
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community 
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6. 
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6. TAXATION 

All payments of principal and/or interest in respect of the Bonds and Coupons will be 
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes, 
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or 
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any 
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such 
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as 
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Bonds 
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence 
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable 
in respect of any Bond or Coupon presented for payment: 

(a) by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Bond or 
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political 
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Bond or Coupon or 
receiving principal or interest in respect thereof; or 

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding 
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for 
exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a 
declaration or claim, such holder fails to do so; or 

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof 
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for 
payment on the last day of such 30 day period; or 

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual 
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation 
of Savings Income. 

The “Relevant Date” in relation to any Bond or Coupon means: 

(i) the due date for payment thereof; or 

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the 
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies 
having been so received, notice to that effect is duly given to the Bondholders in 
accordance with Condition 11 or individually. 

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Bonds shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
principal. 

Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Bonds shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
interest. 

7. EVENTS OF DEFAULT 

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs: 
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(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Bonds or 
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the 
due date for such payment; or 

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or 
provision set out in the Bonds and continues to be in default for 30 days after written 
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Bond; or 

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding 
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it 
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default 
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any 
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the 
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured; 
or 

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of 
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its 
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or 

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is 
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the 
Bonds, 

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the outstanding Bonds may (i) give notice in writing to the Republic and to the 
Agent in accordance with Condition 11 that such Bonds are immediately due and payable 
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting 
that such Bonds are immediately due and payable, whereupon such Bonds shall become 
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if 
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted. 

The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds (at 
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision 
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default 
giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such 
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent 
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No 
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of 
any Bondholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all 
holders of the Bonds 

8. PRESCRIPTION 

Claims for payment of principal in respect of the Bonds shall be prescribed upon the 
expiry of ten years, and claims for payment of interest in respect of the Bonds shall be 
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined 
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.  

9. REPLACEMENT OF BONDS AND COUPONS 

If any Bond or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced 
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses 
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the 
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Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Bonds or Coupons must be 
surrendered before replacements will be issued. 

10. MEETINGS OF BONDHOLDERS AND MODIFICATION 

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Bondholders to 
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary 
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement. 
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic 
at any time upon the request in writing of the holder or holders of ten per cent. or more in 
principal amount of the Bonds for the time being outstanding. The quorum for any 
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons 
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of 
the Bonds for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Bonds for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However, 
at any meeting, the business of which is to: 

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any 
installment of interest on the Bonds; 

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the 
Bonds; 

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the 
maturity of the Bonds; 

(iv) reduce the interest rate on the Bonds or any premium payable upon redemption of the 
Bonds; 

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or 
the places at which interest, premium (if any) or principal of Bonds is payable; 

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem Bonds, or 
permit the Republic to redeem Bonds if, prior to such action, the Republic is not 
permitted to do so; 

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Bonds whose vote or consent is 
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and 
Conditions of the Bonds; 

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Bonds whose vote or consent is 
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the 
Terms and Conditions of the Bonds; 

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the 
Bonds; 

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency 
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below; 

(xi) change the governing law provision of the Bonds;  
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(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its 
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Bonds to 
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in 
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Bond; or 

(xiii) appoint a committee to represent Bondholders after an event of default occurs;  

(each a “Reserved Matter”)   

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than 
75 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds for the time being 
outstanding or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds 
for the time being outstanding at any adjourned meeting.   

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the 
Bondholders or by Written Resolution and will be binding on all the Bondholders 
(whether or not they are present at such meeting and whether or not may sign the Written 
Resolution) and on all Couponholders. 

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Bondholders 
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the 
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Bonds for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned 
meeting of aggregate principal amount of the Bonds for the time being outstanding, or (ii) in 
the case of a matter other than a Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate 
principal amount of the Bonds for the time being outstanding or at least 25 per cent. at any 
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Bonds for the time being 
outstanding.   

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders 
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount 
of the Bonds for the time being outstanding, or (ii) in the case of a matter other than a 
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Bonds for 
the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or 
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Bondholders. 

The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Bonds, 
amend the Agency Agreement or the Bonds (Non-Material Amendments) for the purpose 
of: 

 (i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Bonds; 

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic; 

(iii) securing the Bonds; 

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective 
provision in the Bonds or the Agency Agreement; or 

(v) amending the Agency Agreement or any of the Bonds in any manner which the 
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the  
Bonds and does not adversely affect the interest of any holder of the Bonds; 

(vi) correcting at its opinion a manifest error of a formal, minor or technical nature; or 
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(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided 
that such modification is not in the opinion of the Agent materially prejudicial to 
the interests of the Holders.   

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Bondholders and 
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent 
to the Bondholders as soon as practicable thereafter. 

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of 
Bondholders, (ii) Condition 10 (Meetings of Bondholders and Modification) of the Offering 
Circular and  Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Bondholders) 
and (iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the 
required percentage of holders of the Bonds are present at a meeting for quorum purposes, or 
has consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Bonds or the Agency 
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of 
acceleration of the Bonds, any Bonds that the Republic owns or controls directly or indirectly 
will be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Bonds owned, 
directly or indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and 
other local authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled, 
directly or indirectly by the Republic. 

“Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities 
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a 
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or 
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other 
entity. 

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any 
Bondholder in accordance with the provisions of this Condition 10 or Condition 7, the 
relevant Bondholder must deposit its Bonds with the Paying Agent and obtain two copies of 
an acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the Paying 
Agent and certifying the nominal amount of Bonds so deposited.  Any request so made, 
notice so given or Written Resolution so signed by any Bondholder must be accompanied by 
an Acknowledgment issued to the Bondholder.  Bonds so deposited will not be released until 
the earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, notice or Written 
Resolution becoming effective in accordance with these Terms and Conditions and will only 
be released against surrender of a relevant Acknowledgment. 

11. NOTICES 

(A) All notices to the Bondholders will be valid if published, so long as the Bonds are 
listed on the regulated market (as contemplated by the Prospectus Directive) of the 
Luxembourg Stock Exchange and the rules of that exchange so require, in the Tageblatt or 
any other daily newspaper of general circulation in Luxembourg. Such notice shall be deemed 
to have been given on the date of such publication in the relevant newspaper or, if published 
more than once, on the date of the first such publication. If publication is not practicable in 
any such newspaper as is mentioned above, notices will be valid if given in such other 
manner, and shall be deemed to have been given on such dates, as the Agent shall 
determine. Couponholders shall be deemed for all purposes to have notice of the contents 
of any notice given to the Bondholders in accordance with this Condition 11. 

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Bonds shall be in writing and 
given by lodging the same, together with the relative Bond or Bonds, with the Agent. A copy 
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of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Economy 
and Finance, General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address: 

Ministry of Economy and Finance 
General Accounting Office 
Public Debt Directorate 
37 Panepistimiou St. 
101 65 Athens – Greece 
Tel. 00 30 210 3338 360 
Fax. 00 30 210 3234 967 

12. AGENT AND PAYING AGENTS 

In acting under the Agency Agreement, the Agent and the Paying Agent will act solely as 
agents of the Republic and do not assume any obligations or relationships of agency or trust 
to or with the Bondholders or Couponholders. The Agency Agreement contains provisions for 
the indemnification of the Paying Agents and for relief from responsibility in certain 
circumstances, and entitles any of them to enter into business transactions with the Republic 
without being liable to account to the Bondholders or the Couponholders for any resulting 
profit. 

13. FURTHER ISSUES 

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Bondholders 
or Couponholders to create and issue further bonds having terms and conditions the same 
as the Bonds or the same in all respects save for the amount and date of the first payment 
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with 
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Bonds. 

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION 

(A) The Agency Agreement, the Bonds and the Coupons are governed by, and shall be 
construed in accordance with, English law. 

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying Agents, the 
Bondholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to 
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the 
Bonds and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of 
or in connection with the Agency Agreement, the Bonds and the Coupons (together referred 
to as “Proceedings”) may be brought in such courts. 

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to 
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such 
Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably 
agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be 
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction. 

Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the 
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or 
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction, 
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial 
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax 
00 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the 
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will 
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appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any 
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner 
permitted by law. 

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency 
Agreement, the Bonds and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or 
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving 
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making, 
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended 
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.  
Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and 
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law. 

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 
1999 to enforce any term of this Bond, but this does not affect any right or remedy of any 
person which exists or is available apart from that Act. 

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the 
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in 
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any 
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This 
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such 
Proceedings if such person is successful in such Proceedings. 
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE BONDS WHILE IN GLOBAL 
FORM 

The Temporary Global Bond and Permanent Global Bond contain provisions which apply 
to the Bonds while they are in global form, some of which modify the effect of the terms 
and conditions of the Bonds set out in this document. The following is a summary of 
certain of those provisions: 

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE BONDS 

(i) The Temporary Global Bond will be exchangeable, in whole or in part, for the 
Permanent Global Bond not earlier than 40 days after the Closing Date upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. 

(ii) The Permanent Global Bond is exchangeable in whole but not, in part, for definitive 
bearer Bonds only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for 
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or 
have announced an intention permanently to cease business and no alternative 
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any 
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or 
referred to in Condition 6 which would not be required were the Bonds in definitive 
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and 
is continuing. 

If principal in respect of any Bonds is not paid when due and payable the holder of the 
Permanent Global Bond may by notice to the Agent (which may but need not be the 
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal 
amount of the Permanent Global Bond (which may be equal to or (provided that, if the 
Permanent Global Bond is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system 
agrees) less than the outstanding principal amount of Bonds represented thereby) for 
definitive Bonds on or after the exchange date specified in such notice. 

On or after any exchange into definitive Bonds the holder of the Permanent Global Bond 
may surrender the Permanent Global Bond or, in the case of a partial exchange, present it 
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Bond, 
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an 
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Bonds in 
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already 
been paid on the Permanent Global Bond), security printed in accordance with any applicable 
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III, 
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent 
Global Bond, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and 
returned to the holder together with any relevant definitive Bonds. 

2. PAYMENTS 

No payment will be made on the Temporary Global Bond unless exchange for an interest 
in the Permanent Global Bond is improperly withheld or refused provided that, in the case 
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent 
Global Bond, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided. 

Payments of principal and interest in respect of Bonds represented by the Permanent 
Global Bond will be made against presentation for endorsement and, if no further 
payment falls to be made in respect of the Bonds, surrender of the Permanent Global 
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Bond to or to the order of the Agent or Paying Agent as shall have been notified to the 
Bondholders for such purpose. A record of each payment so made will be endorsed on the 
appropriate schedule to the Permanent Global Bond, which endorsement will be prima 
facie evidence that such payment has been made in respect of the Bonds. 

3. NOTICES 

Notices shall be given as provided in Condition 11, save that so long as the Bonds are 
represented by the Temporary Global Bond or Permanent Global Bond and the 
Temporary Global Bond or Permanent Global Bond is held on behalf of a clearing 
system, in addition to publication as required by Condition 11, notice may be given by 
delivery of the relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled 
accountholders. 

4. PURCHASE AND CANCELLATION 

Cancellation of any Bond to be cancelled following its purchase by the Republic will be 
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Bond. 

5. DEFAULT 

The global Bonds provide that the holder may cause the global Bond or a portion of it to 
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the 
notice to the Republic the principal amount of Bonds which is being declared due and 
payable. 



 

 Page 20 

USE OF PROCEEDS 

The net proceeds from the issue of Bonds, which will be Euro 100,000,000, will be used 
by the Republic for its general funding purposes. 

 

 

GREEK TAXATION 

[Stratigis to confirm that this wording is up to date] 

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax 
laws currently in force in Greece.  Bondholders who are in doubt as to their personal 
tax position should consult their professional advisers. 

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the 
Bonds may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on 
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Bond or, as the case 
may be, Coupon is not subject to such tax by reason of his being connected with the 
Republic or otherwise than merely by holding such Bond or Coupon. 

No additional amount shall be payable in respect of any Bond presented to or for payment 
where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is 
required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation of Savings 
Income. 

Holders of the Bonds, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in 
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from 
the sale or redemption of their Bonds or Coupons. 

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of 
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or 
transfer of any of the Bonds or Coupons. 
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SUBSCRIPTION AND SALE 

Deutsche Bank AG, London Branch (the “Manager”) has, pursuant to a Subscription 
Agreement dated 30 May 2006 (the “Subscription Agreement”), agreed with the 
Republic to subscribe and pay for the Bonds at the issue price of 100 per cent. of the 
principal amount of the Bonds.  

The Managers are entitled to terminate the Subscription Agreement in certain 
circumstances prior to payment to the Republic. 

The Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 
(the “Securities Act”) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain 
exceptions, Bonds may not be offered, sold or delivered within the United States or to 
U.S. persons. The Managers have agreed that it will not offer, sell or deliver any Bonds 
within the United States or to U.S. persons, except as permitted by the Subscription 
Agreement. 

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of 
Bonds within the United States by any dealer (whether or not participating in the 
offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. 

The Managers has represented and agreed that it has complied and will comply with all 
applicable provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with respect to 
anything done by it in relation to the Bonds in, from or otherwise involving the United 
Kingdom. 
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GENERAL INFORMATION 

1. The issue of the Bonds has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of L. 
2187/94, as in force, Laws 2628/98 (for the establishment of the Public Debt 
Management Agency (PDMA)), 2682/99 and 3091/2002 and (b) Ministerial 
Decisions 2/44524/004 dated 16 June 1999 and published on 7 July 1999 of the 
Minister of Finance, 37930/∆ΙΟΕ 1264/14 October 2005 of the Prime Minister and 
the Minister of Economy and Finance and 238/0094/3 January 2005 of the Minister 
of Economy and Finance. 

2. Application has been made to list the Bonds on the regulated market of the 
Luxembourg Stock Exchange pursuant to Chapter 2 of Part III of the Luxembourg 
Prospectus Act.  

3. The Bonds have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream, 
Luxembourg with a Common Code of 025573935.  The ISIN code for the Bonds is 
XS0255739350. 

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global 
Bonds and the definitive Bonds, and the Deed of Covenant, may be inspected on any 
business day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the 
Paying Agent. 

5. The Bonds and Coupons will contain the following legend “Any United States person 
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States 
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of 
the Internal Revenue Code”. 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 8901 (1)
   Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 

των υπηκόων τρίτων χωρών χειριστών και τεχνι−
κών συντηρήσεως υδροπλάνων που απασχολούνται 
στην εταιρεία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΕΠΕ» με δ.τ. 
«PEGASUS AVIATION». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/2005 

(ΦΕΚ 212/Α/23.8.2005), «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική 
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικρά−
τεια».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Τη σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης 
με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο 
«PEGASUS AVIATION» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 
7866/6.9.2001 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιωρισμένης Ευθύνης.

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ1/Δ/12241/2816/18.3.2004 από−
φαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για 
χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «PEGASUS 
AVIATION».

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για 
ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αθανάσιο Νάκο, 
(ΦΕΚ 527/Β).

6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Υπαγάγουμε στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 
3386/2005, τους υπηκόους τρίτων χωρών χειριστές 
και τεχνικούς συντηρήσεως υδροπλάνων της εταιρεί−
ας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο 
«PEGASUS AVIATION», στην οποία χορηγήθηκε άδεια 
εκμετάλλευσης, για την εκτέλεση με αμοιβή ή και με 
μίσθωση δημοσίων αεροπορικών μεταφορών επιβατών, 
φορτίου και ταχυδρομείου και αποτελεί αναπόσταστο 
τμήμα της υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ1/Δ/12241/2816/18.3.2004 από−
φασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να 
συνοδεύονται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 
του ν. 3386/2005, μέλη τους οικογένειας τους, στα οποία 
χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρο−
να με την άδεια διαμονής των συντηρούντων.

3. Όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν άδεια διαμο−
νής σε ισχύ, που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων 
της υπ’ αριθμ. 15851/05/30.11.2005 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορούν να ανανεώσουν 
αυτήν, με βάση τις διατάξεις της παρούσας.

4. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2006

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Μ. ΛΙΑΠΗΣ 

F
Αριθμ. 2/24689/0022 (2)
     Καθορισμός αποδοχών των Προέδρων των Διοικητικών 

Συμβουλίων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 15 και 55 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/

Α/21.8.1997) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνι−
κού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών 
υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια−
τάξεις».

2.Του άρθρων 8, 9, 11 και 13 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και ΟΤΑ, μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 

3. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «περί παροχής κινή−
τρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής και Οικονο−
μικής ανάπτυξης της χώρας» όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 59Α).

4. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 247/τ.Α/27.11.1995). 

5. Του άρθρου 27 του ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/92 τ.Α) με 
το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/Α/1985) όπως τελικά αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 2469/97 «περιορισμός και βελτίωση της απο−
τελεσματικότητος των κρατικών δαπανών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α/97). 

6. Του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/23.10.1997) 
Περί Υπηρεσιακής κατάστασης και αναμόρφωσης μι−
σθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού 
και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.−Τ.Ε.Ι.) Μισθολογικές 
ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και 
άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις». 

7. Της υπ’αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

Β Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται για το τρέχον οικονομικό έτος, δαπάνη 
ύψους οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000) ευρώ, 
και ετήσια για κάθε επόμενο οικονομικό έτος ύψους 
οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000) ευρώ, καθώς 
και δαπάνη για τα επόμενα πέντε έτη ύψους τεσσάρων 
εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000), η 
οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που έχουν 
εγγραφεί στον Προϋπολογισμό των Μονάδων Κοινωνι−
κής Φροντίδας, αποφασίζουμε:

Α. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε 
Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας, (πλην αυτών στις οποί−
ες έχει συσταθεί οργανική θέση Διοικητή, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 3329/2005) κα−
ταβάλλονται αποδοχές, επιδόματα και αποζημιώσεις, 
οι οποίες θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις που 
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό της κάθε Μονά−
δας Κοινωνικής Φροντίδας, μηνιαίως ως κατωτέρω: 

α. Βασικός Μηνιαίος μισθός  715 ΕΥΡΩ
β. Επίδομα θέσης ευθύνης 65 ΕΥΡΩ
γ. Έξοδα Κίνησης 110 ΕΥΡΩ
δ. Έξοδα παράστασης     110 ΕΥΡΩ
 1000 ΕΥΡΩ
Β. Στην απόφαση αυτή προσδίδεται αναδρομική ισχύ 

και πάντως όχι προγενέστερη από τη δημοσίευση στο 
ΦΕΚ της απόφασης συγκρότησης του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της κάθε Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και 
πάντως όχι προγενέστερη του ενός έτους από της δη−
μοσιεύσεώς της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 2/27162/0023Α (3)
      Απόφαση διάθεσης δετών ομολόγων του Ελληνικού Δη−

μοσίου μέσω κοινοπραξίας με ημερομηνία έκδοσης 
24.5.2006 και λήξης 20.8.2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 /Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /99 
(ΦΕΚ 16 Α/ 99) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 /Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 27.11.1995).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.98 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

8. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

9. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

10. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/ Β14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/70563/0023 Α/27.12.2005 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λει−
τουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 
1924 Τεύχος Β’/ 30.12.2005).

12. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular), τη 
Συμφωνία Εγγραφής (Subscription Agreement), καθώς 
και το αριθμ. πρωτ. 451/12.5.2006, σχετικό έγγραφο −
ανακοίνωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 24.5.2006 κοινοπρακτικού ομολο−
γιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
πενταετούς διάρκειας, λήξης 20.8.2011. Τα ομόλογα θα 
διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, όπως περιγρά−
φονται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία 
εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον 
κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, διάρκειας πέντε ετών, με 
πρώτο τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει στις 24 Μαΐου 2006 
και λήγει στις 20 Αυγούστου 2007 (long coupon), σταθε−
ρού επιτοκίου και ημερομηνία λήξης την 20.8.2011.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (24.5.2006), τα 

ομόλογα θα εκδοθούν υπό το άρτιο, με τιμή 99,946%
5. Θα δοθεί προμήθεια διαχείρισης και κάλυψης του 

ποσού της έκδοσης, η οποία ανέρχεται σε 0,10% επί 
της ονομαστικής αξίας.

6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται 
σε πέντε δισεκατομμύρια (€ 5.000.000.000) Ευρώ.

7. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 3,90%, ετη−
σίως, σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€ 1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA) } και 
καταβάλλεται δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2007 και για τα επόμενα έτη την ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. Για την 
πρώτη ημερομηνία πληρωμής θα υπολογισθεί τόκος 
από την 24 Μαΐου 2006 (συμπεριλαμβανομένης) έως την 
20 Αυγούστου 2007 (μη συμπεριλαμβανομένης). Οι δε−
δουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα 
θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας 
(€ 1.000), επί το ονομαστικό επιτόκιο 3,90%. Έτσι οι δε−
δουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα 
και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 48,40.

γ. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρά−
γραφο 8γ.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων  
(Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να 
προαγοράζει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποια−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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δήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογε−
νή Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στην διατραπεζική αγο−
ρά (O.T.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άϋλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθ−
μοί (ISINS).

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 24 Μαΐου 2006, ημερομηνία 
της έκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2006, η οποία θα καλυφθεί από 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ 
προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δα−
πανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F

Αριθμ. ΣΤ4./ΠΠ/ΒΑΓΔΑΤΗ/ΑΣ 8711 (4)
      Καθορισμός του ύψους της παγίας προκαταβολής 

στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βαγδάτη. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 145 του 

ν. 2594/1998 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτε−
ρικών» (ΦΕΚ Α62).

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 
του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους» (ΦΕΚ Α 247).

3) Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κωδικός Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α 98).

4) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
Β519).

5) Την υπ’ αριθμ. 10946/640/α/6.2.1976 κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών με την 

οποία το ύψος της Πάγιας Προκαταβολής της Πρεσβεί−
ας της Ελλάδος στη Βαγδάτη καθορίστηκε σε 10.000.− 
Δολλάρια ΗΠΑ.

6) Την υπ’α ριθμ. 152039/8190/3.11.1977 κοινή υπουργική 
απόφαση  των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών 
με την οποία το ύψος της Πάγιας Προκαταβολής της 
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βαγδάτη περιορίστηκε σε 
5.000.− Δολλάρια ΗΠΑ.

7) Την υπ’ αριθμ. 140581/8538/8.11.1979 κοινή υπουργική 
απόφαση  των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών 
με την οποία το ποσό της Πάγιας Προκαταβολής με−
τετράπη σε 1.470.− Δηνάρια Ιράκ.

8) Την υπ’αριθμ. 139914/7427/19.11.1980 κοινή υπουργική 
απόφαση  των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών 
με την οποία το ποσό της Πάγιας Προκαταβολής αυ−
ξήθηκε σε 2.940.− Δηνάρια Ιράκ.

9) Την υπ’ αριθμ. 92832/4611/13.8.1982 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών με 
την οποία το ποσό της Πάγιας Προκαταβολής αυξήθηκε 
σε 3.440.− Δηνάρια Ιράκ.

10) Το υπ’ αριθμ. Α.Π.Φ.085.3/38/ΑΣ 489/15.9.2002 τη−
λεγράφημα της Πρεσβείας Βαγδάτης και το μεταγενέ−
στερο δελτίο ισοτιμιών της Κεντρικής Τράπεζας του 
Ιράκ, από τα οποία προκύπτει ο ευτελισμός του τοπικού 
νομίσματος, λόγω των πολεμικών γεγονότων, και η κατά 
προσέγγιση ισοτιμία του ποσού της πάγιας προκατα−
βολής σε 2,35 Δολλάρια ΗΠΑ.

11) Την από 7.12.2005 Πορισματική Έκθεση της Γενι−
κής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών από την 
οποία αποδεικνύονται τα αναφερόμενα στο στοιχείο 
(10).

12) Την ανάγκη μετατροπής του ποσού της πάγιας 
προκαταβολής σε Δολλ. ΗΠΑ και αύξησης αυτού για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών, λαμβανομένης υπόψη 
της υποτίμησης του νομίσματος και της γενικότερης 
κατάστασης στην περιοχή, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παραπάνω, υπό στοιχεία (9) κοινή 
απόφαση και:

α) εγκρίνουμε την μετατροπή του ποσού της Πάγιας 
Προκαταβολής της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βαγδά−
τη, ύψους 3.440 Δηναρίων Ιράκ, στο αντίστοιχο ποσό 
Δολλ.ΗΠΑ που θα προκύψει κατά την ημέρα της μετα−
τροπής, βάσει δελτίου Τραπέζης (ισοτιμιών).

β) αυξάνουμε το ύψος της Πάγιας Προκαταβολής κατά 
10.000 Δολλ. ΗΠΑ.

2. Εγκρίνουμε την έκδοση χρηματικού εντάλματος, 
σε μετρητά, ύψους 10.000 Δολλ. ΗΠΑ στο όνομα του 
υπολόγου διαχειριστή της πάγιας προκαταβολής της 
Αρχής αυτής, σε βάρος του εκτός προϋπολογισμού 
λογαριασμού «πάγια προκαταβολή Πρεσβειών σε συ−
νάλλαγμα».

3. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής της Πρεσβείας 
Βαγδάτης καθορίζεται ως το σύνολο α)των 10.000 Δολλ.
ΗΠΑ και β) του ποσού των Δολλ. ΗΠΑ που θα προκύψει 
από την μετατροπή των Δηναρίων Ιράκ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/14538/0023Α (1)
  Έκδοση Ομολογιακού δανείου για την απόδοση της ει−

σφοράς του Κράτους στον κλάδο Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών Ο.Γ.Α. για το έτος 2005. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο β, του άρθρου 3 του ν. 2458/1997 

(ΦΕΚ 15/Α/1997) «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών και άλλες διατάξεις».

2. 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».

3. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16Α) «Ρύθμιση θε−
μάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου κλπ.».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 
2198/1994 (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994) «Αύξηση αποδοχών δη−
μοσίων 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)».

5. Το άρθρο 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορο−
λογικών απαλλαγών κ.α.δ.» (ΦΕΚ 17/Α/1997), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 9 
του ν. 2579/1998.

6. Την κοινή υπουργική απόφαση Φ.34α/244/8.2.1999 
(ΦΕΚ 120Β/18.2.1999) «Τρόπος απόδοσης κρατικής εισφο−
ράς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2458/1997 
στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ΟΓΑ».

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/1997 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Περί των δαπανών εκδόσεως 
και εξυπηρετήσεως κ.λπ. Κρατικών Δανείων».

8. Το υπ’ αριθμ. 5955/102/15.3.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Από−
δοση Κρατικής Εισφοράς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών για το έτος 2005».

9. Την υπ’ αριθμ. 1063/13/22.2.2006 απόφαση, του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφα−
λίσεων με θέμα «Υπολογισμός εισφοράς Κράτους για 
απόδοση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ΟΓΑ, 
για το έτος 2005».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023Α/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

11. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών», όπως ισχύει.

12. Το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δη−
μοσίου της 5.6.2006 − No. 106 της ΗΔΑΤ της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/27162/0023Α/17.5.2006 απόφαση 
διάθεσης 5ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
μέσω κοινοπραξίας με ημερομηνία έκδοσης 24.5.2006 
και λήξης 20.8.2011. του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με 
άνοιγμα (re−opening) στις 8.6.2006 του Ομολογιακού Δα−
νείου πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου, isin 
GR0114019442, με ημερομηνία επανέκδοσης την 8.6.2006, 
με ημερομηνία αρχικής έκδοσης 24.5.2006 και λήξης την 
20.8.2011, συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων 
είκοσι ενός εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα οκτώ 
χιλιάδων Ευρώ (€ 421.758.000).
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13180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 8.6.2006

ISIN Ονομαστική αξία 
σε Ευρώ

Τιμή Διάθεσης 
σε Ευρώ

Αξία Δ/σμόύ
σε Ευρώ

Δεδ/μένοι
τόκοι σε Ευρώ

Συνολική αξία 
σε Ευρώ

GR0114019442 421.758.000,00 100,13% 422.306.285,40 674.812,80 422.981.098,20

Δεδομένου ότι η οφειλή του Δημοσίου προς τον ΟΓΑ 
είναι ίση με τετρακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια εν−
νιακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα 
ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (€ 422.980.339,42) και τα 
ομόλογα που διατίθενται στον ΟΓΑ αντιστοιχούν σε 
τελική αξία τετρακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων εν−
νιακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ 
και είκοσι λεπτών (€ 422.981.098,20), ο ΟΓΑ υποχρεούται 
να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο, στις 8.6.2006, το 
ποσό των € 758,78.

Σκοπός του δανείου αυτού είναι η απόδοση της ει−
σφοράς του Κράτους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών του ΟΓΑ για το έτος 2005, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2458/1997.

Το δάνειο θα εκδοθεί υπό μορφή άυλων τίτλων.
Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
Στη συγκεκριμένη ημερομηνία επανέκδοσης τα ομόλο−

γα θα διατεθούν υπέρ το άρτιο, με τιμή 100,13%, όπως 
αυτή εμφανίζεται στο από 5.6.2006 δελτίο της ΗΔΑΤ 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το επιτόκιο των ομολόγων είναι σταθερό και ορίζεται 
σε 3,90 % ετησίως.

Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκ−
δοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκεια 
τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών 
κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών 
{actual/actual(ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος 
στις 20.8 κάθε έτους με πρώτη ημερομηνία πληρωμής 
τόκων την 20.8.2007.

Στις 8.6.2006 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβληθούν 
οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που αφορούν το 
χρονικό διάστημα από 24.5.2006 (συμπεριλαμβανομέ−
νης) μέχρι 8.6.2006 (μη συμπεριλαμβανομένης) σε ευρώ 
στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διά−
στημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστικής 
άξιας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει από το 
βασικό επιτόκιο 3,9% επί το κλάσμα ημερών 15/365 και 
είναι ίση με 0,160274%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι για 
το παραπάνω χρονικό διάστημα και για ονομαστική αξία 
€ 1.000 είναι € 1,60.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να 
πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεω−
ρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές 
στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές 
συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 

έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης ομολόγων στα−
θερού επιτοκίου της υπ’ αριθμ. 2/27162/0023Α/17.5.2006 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Κάλυψη Δαπάνης

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2006, και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη έως το 2011, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που θα εγγραφούν στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών 
εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 

F
Aριθμ. Κ.Α. 2000 (2)
     Χορήγηση άδειας Ίδρυσης στο Κέντρο Ελάχιστης Μο−

νάδας Ιατρικής Αποκατάστασης στην Ομόρρυθμη 
Εταιρεία με την επωνυμία «Ελευθέριος Παυλίδης και 
Σία Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΛΑΕΡΤΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ». 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α. Του ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρω−

σης».
β. Του ν. δ. 532/1970 «Περί συμπλήρωσης των διατά−

ξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης».
γ. Του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/12.10.1995 τ. Α΄) «Περί Ορ−

γανωμένων Υπηρεσιών παροχής Προστασίας από φο−
ρείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλων διατάξεων καθώς 
και την ερμηνευτική εγκύκλιο με υπ’ αριθμ. 1601/5.4.1996 
σχετικά με την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου.

δ. Του ν. 2218/1994 και ν. 2240/1994 όπως ισχύουν σή−
μερα.

ε. Του π.δ. «Περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 30/1996 
ΦΕΚ Α΄ τ.Α΄.

2. Την υπ’ αριθμ. 131/2005 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 1787/20.12.2005) «Περί τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτοδ/σης Αθήνας 
− Πειραιά, Νομαρχιακού Δ/τος Πειραιά».

3. Την υπ’ αριθμ. 945/31.01.2005 απόφαση του Νομάρχη 
Πειραιά «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων».



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13181

4. Τον ν. 2072/1992 άρθρο 10 σχετικά με Κέντρα Απο−
θεραπείας − Αποκατάστασης.

5. Το υπ’ αριθμ. 395/1993 π.δ. «Όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση 
Κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης από φυσικά 
πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ.».

6. Την υπ’ αριθμ. Π4α Οικ.4633/29.9.1993 Υ.Α. «Προδια−
γραφές λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας .Αποκατά−
στασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων 
καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγρά−
φονται στο άρθρο 10 παρ.1 του ν. 2072/1992».

7. Την υπ’ αριθμ. Κ.Π. οικ. 6060/9.9.2003 απόφαση Νο−
μάρχη περί «Ανασυγκρότησης Επιτροπής για τη χορή−
γηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Απο−
θεραπείας − Αποκατάστασης και Στεγών Αυτόνομης 
Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες».

8. Την υπ’ αριθμ. 2000/16.3.2006 αίτηση του υπευθύνου 
του Κέντρου, Παυλίδη Ελευθερίου, για τη χορήγηση 
άδειας ίδρυσης για Κέντρο Ελάχιστης Μονάδας Ιατρικής 
 Αποκατάστασης με την επωνυμία «Ελευθέριος Παυλίδης 
και Σία Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΛΑΕΡΤΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ».

9. Την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητι−
κών.

10. Την από 4.5.2006 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Επι−
τροπής Διενέργειας Ελέγχου, όπου τα μέλη συμφωνούν 
να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια ίδρυσης Κέντρου Ελάχιστης Μονά−
δας Ιατρικής Αποκατάστασης στην Ομόρρυθμη Εταιρεία 
με την επωνυμία «Ελευθέριος Παυλίδης & Σία Ο.Ε.» και 
διακριτικό τίτλο «ΛΑΕΡΤΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΩ−
ΜΑΤΟΣ» που στεγάζεται στο Β΄ όροφο κτιρίου επί της 
οδού Ανδρούτσου 182 και Μπουμπουλίνας 45 στον Πει−
ραιά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο π.δ. 395/1993 
και την υπ’ αριθμ. Π4α οικ. 4633/1993 υπουργική από−
φαση.

Για τη λειτουργία του ανωτέρω Κέντρου απαιτείται 
να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από την υπηρεσία μας 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 12, 13 & 14 του 
π.δ. 395/1993.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Πειραιάς, 24 Μαΐου 2006

Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F 

Αριθμ. Απόφασης 388/012 (3)
   Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρικής παροχής αδεσμο−

ποίητης πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης) σε 
μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό 
της παροχής ευζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, 
καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην 
εν λόγω αγορά, και υποχρεώσεις αυτών. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
α. Το νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄/3.2.2006) «Περί Ηλε−

κτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», και ιδίως 
τα άρθρα 3, 12 περιπτώσεις α και ι, 16, 17, 35, 36, 37, 41, 
42, 43, 44, 45, το άρθρο 68 παρ. 3 καθώς και το άρθρο 
69 παρ. 5 αυτού, 

β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ιδίως δε 
τα άρθρα 6, 7, 8, 14, 15 και 16 αυτής,

γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά 
με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους 
(οδηγία για την πρόσβαση), ιδίως δε τα άρθρα 7, 8, 9, 
10, 11, 12 και 13 αυτής, 

δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 
για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προ−
τέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλε−
κτρονικών επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, 8.5.2003), 

ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για 
την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής 
ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κα−
νονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/2003),

στ. τον Κανονισμό 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 
σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 
Βρόχο (ΕΕ L 336 της 30.12.2000), 

ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 344/110/25.2.2005 «Έναρξη Δημόσιας 
Διαβούλευσης για τον ορισμό της αγοράς χονδρικής 
παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς 
βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό παροχής ευρυ−
ζωνικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών», η οποία έλαβε 
χώρα από 11.3.2005 μέχρι 11.4.2005,

η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 356/18/21.9.2005 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ 
στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων 
αναφορικά με τον ορισμό της αγοράς χονδρικής παρο−
χής αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους 
και υποβρόχους για τον σκοπό παροχής ευρυζωνικών 
και τηλεφωνικών υπηρεσιών», 

θ. το από 26.9.2006 δημοσιευθέν στον δικτυακό τόπο 
της ΕΕΤΤ κείμενο των απαντήσεων της ΕΕΤΤ στις πα−
ρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παροχών αναφορι−
κά με τον ορισμό της αγοράς της χονδρικής παροχής 
αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους 
και υποβρόχους για τον σκοπό παροχής ευρυζωνικών 
και τηλεφωνικών υπηρεσιών»,

ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 362/18/3.11.2005 «Έναρξη Δημόσιας 
Διαβούλευσης για την ανάλυση αγοράς και τις προ−
τεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την παροχή 
Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους 
και υποβρόχους», η οποία έλαβε χώρα από 4.11.2005 
μέχρι 5.12.2005,

ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 376/18/2.3.2006 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ 
στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων 
αναφορικά με την ανάλυση και τις κανονιστικές υπο−
χρεώσεις για την αγορά χονδρικής πρόσβασης στον 
Αδεσμοποίητο Τοπικό Βρόχο», 

ιβ. το από 8.3.2006 δημοσιευθέν στον δικτυακό τόπο 
της ΕΕΤΤ κείμενο των απαντήσεων της ΕΕΤΤ στις πα−
ρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παροχών αναφορικά 
με την ανάλυση και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για 
την αγορά της χονδρικής πρόσβασης στον Αδεσμοποί−
ητο Τοπικό Βρόχο, 
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information 
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Notes is in every 
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and 
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the 
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the 
Notes.  The Republic accepts responsibility accordingly. 

BNP Paribas, EFG Eurobank Ergasias and NBG International Limited (the “Arrangers”) 
and BNP Paribas, EFG Eurobank Ergasias S.A. and National Bank of Greece S.A. (the 
“Managers”) have not separately verified the information contained herein. Accordingly, no 
representation, warranty or undertaking, express or implied, is made and no responsibility or 
liability is accepted by the Managers as to the accuracy or completeness of the information 
contained in this Offering Circular or any other information provided by the Republic in 
connection with the Notes or their distribution. 

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation 
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other 
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Notes and, if 
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been 
authorised by the Republic or the Managers. 

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the 
Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be 
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that 
any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes. Each investor 
contemplating purchasing any Notes should make its own independent investigation of the 
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic. 

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information 
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof 
or that any other information supplied in connection with the issue of the Notes is correct as 
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same. 

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be restricted by 
law in certain jurisdictions. The Republic and the Manager do not represent that this 
document may be lawfully distributed or that the Notes may be lawfully offered, in 
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction, 
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for 
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the 
Republic or the Managers which would permit a public offering of the Notes or distribution of 
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the 
Notes may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor 
any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any 
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable 
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes 
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular there 
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes in 
the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”). 

This Offering Circular fulfils the requirements for a simplified prospectus pursuant to 
Chapter 2 of Part III of the Luxembourg Prospectus Act. It does not constitute a prospectus 
pursuant to Part II of the Luxemburg Prospectus Act transforming Directive 2003/71/EC (the 
“Prospectus Directive”) into law in Luxemburg. Accordingly, this Offering Circular does not 
purport to meet the format and the disclosure requirements of the Prospectus Directive and 
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Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive, and it has 
not been, and will not be, submitted for approval to any competent authority within the 
meaning of the Prospectus Directive. The Notes, issued pursuant to this Offering Circular, 
will therefore not qualify for the benefit of the single European passport pursuant to the 
Prospectus Directive. 

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires, 
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of 
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European 
Community (as amended from time to time). 
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In connection with the issue of the Notes, BNP Paribas (the "Stabilising Manager") (or 
persons acting on behalf of the Stabilising Manager) may over-allot Notes (provided that the 
aggregate principal amount of Notes allotted does not exceed 105 per cent. of the aggregate 
principal amount of the Notes) or effect transactions with a view to supporting the market 
price of the Notes at a level higher than that which might otherwise prevail. However, there is 
no assurance that the Stabilising Manager (or persons acting on behalf of a Stabilising 
Manager) will undertake stabilisation action. Any stabilisation action may begin on or after 
the date of this Offering Circular and, if begun, may be ended at any time, but it must end no 
later than 30 days after the Closing Date. 

 



 

LB1189335/12 Page 5 

TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES 

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and 
amendment) the Notes will be subject: 

The Euro 150,000,000 Fixed to CMS Spread Linked Notes due 2021 (with option to switch 
to floating rate) (the “Notes”) are issued by The Hellenic Republic (the “Republic”) 
pursuant to (a) article 1 of L. 2187/94, as in force, Laws 2628/98 (for the establishment of the 
Public Debt Management Agency (PDMA)), 2682/99 and 3091/2002 and (b) Ministerial 
Decisions 2/44524/004 dated 16 June 1999 and published on 7 July 1999 of the Minister of 
Finance, 37930/∆ΙΟΕ 1264/14 October 2005 of the Prime Minister and the Minister of 
Economy and Finance and 238/0094/3 January 2005 of the Minister of Economy and 
Finance.  Payments in respect of the Notes will be made pursuant to an Agency 
Agreement (the “Agency Agreement”) dated 8 June 2006 and made between the 
Republic and BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch as fiscal and paying 
agent and agent bank (the “Agent”, which expression shall include any successor agent). 

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the 
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 8 June 2006 and made by 
the Republic. 

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection, 
during normal business hours at the specified office of the Agent. The Noteholders and 
the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the benefit of, all the 
provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which are binding on 
them. 

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings 
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless 
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency 
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail. 
Any reference herein to “Noteholders” shall mean the holders of the Notes and any 
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined 
below). 

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE 

The Notes are in bearer form and in the denomination of Euro 1,000 (the “Specified 
Denomination”). The Notes are issued with interest coupons for the payment of interest 
(the “Coupons”) attached. 

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. The 
Republic and the Agent may deem and treat the bearer of any Note or Coupon as the 
absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any notice of 
ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for all 
purposes. 

For as long as any of the Notes are represented by a global Note held on behalf of 
Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the Euroclear System (“Euroclear”) and 
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person 
(other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the 
records of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal 
amount of such Notes (in which regard any certificate or other document issued by 
Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Notes standing to 
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the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of 
manifest error) shall be treated by the Republic and the Agent as the holder of such nominal 
amount of such Notes for all purposes other than with respect to the payment of principal or 
interest on the Notes, for which purpose the bearer of the relevant global Note shall be 
treated by the Republic and the Agent as the holder of such Notes in accordance with and 
subject to the terms of the relevant global Note (and the expressions “Noteholder” and 
“holder of Notes” and related expressions shall be construed accordingly). Notes which 
are represented by a global Note will be transferable only in accordance with the rules 
and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the case 
may be. 

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE 

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this 
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu with all 
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 9 June 
2006 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one above the 
other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. The due 
and punctual payment of the Notes and the performance of the obligations of the Republic 
with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic. 

So long as any Note remains outstanding, the Republic shall not create or permit to 
subsist any mortgage, pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, 
properties or assets to secure any External Indebtedness, unless the Notes shall also be 
secured by such mortgage, pledge, lien or charge equally and rateably with such External 
Indebtedness or by such other security as may be approved by an Extraordinary 
Resolution of the Noteholders (as described in Condition 10). 

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of 
the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any 
existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which 
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or initially placed with a foreign 
institution or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the 
Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or future 
indebtedness for borrowed money of any other person which is borrowed from or initially 
placed with a foreign institution or person under a contract governed by the laws of a 
jurisdiction other than the Republic). 

3. INTEREST 

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates 

The Notes bear interest from and including 9 June 2006 (the “Interest Commencement 
Date”) and interest will be payable semi-annually in arrear on 9 June and 9 December 
in each year (each an “Interest Payment Date”).  The first Interest Payment Date will fall in 
December 2006. If any Interest Payment Date would otherwise fall on a day which is 
not a Business Day it shall be postponed to the next day which is a Business Day (for 
the benefit of the doubt the Noteholder shall not be entitled to any additional interest or 
other additional payment in respect of any such change to the Interest Payment Date). 
Interest will be payable in respect of each Interest Period (which expression shall mean 
the period from and including the Interest Commencement Date to but excluding the 
first Interest Payment Date and each successive period from and including an Interest 
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Payment Date to but excluding the next succeeding Interest Payment Date). The Interest 
Periods commencing on the Interest Commencement Date to but excluding the Interest 
Payment Date falling in June 2008 are each a “Fixed Rate Interest Period” and Interest 
Periods commencing on the Interest Payment Date falling in June 2008 to but excluding the 
Interest Payment Date falling in June 2021 are each a “Floating Rate Interest Period”. 

(2) Interest Accrual 

Each Note will cease to bear interest from and including its due date for redemption unless, 
upon due presentation, payment of the principal in respect of the Note is improperly withheld 
or refused or unless default is otherwise made in respect of payment. In such event, interest 
will continue to accrue until whichever is the earlier of: the date on which all amounts due in 
respect of such Note have been paid; and five days after the date on which the full amount of 
the moneys payable in respect of such Notes has been received by the Agent and notice to 
that effect has been given to the Noteholders in accordance with Condition 11. 

(3) Rate of Interest 

The rate of interest payable from time to time in respect of the Notes (the “Rate of Interest”) 
will be determined on the basis of the following provisions: 

(a) The Rate of Interest payable in respect of each Fixed Rate Interest Period will be 6% 
per annum.   

(b) Subject to paragraph (c) below, the Rate of Interest applicable to each Floating Rate 
Interest Period will be as follows: 

 (i) on each Interest Determination Date, the Agent will determine the Rate of 
Interest by reference to the following formula: 

  13 times (USD CMS10y – USD CMS2y) 

  Subject to a minimum of 0.00% and a maximum of 7.00% 

 (ii) for the purposes of sub-paragraph (i) above: 

  “USD CMS 10y” means the rate for U.S. dollar swaps with a term equal to 
10 years which appears on the Reuters screen ISDAFIX1 page under the 
heading “10YR” at 11.00 am New York Time two business days prior to 
the first day of each Interest Period; and 

  “USD CMS 2y” means the rate for U.S. dollar swaps with a term equal to 2 
years which appears on the Reuters screen ISDAFIX1 page under the 
heading “2YR” at 11.00 am New York Time two business days prior to the 
first day of each Interest Period;  

 (iii) if either USD CMS2y or USD CMS10y does not appear on the Reuters 
Page ISDAFIX1 two business days prior to the first day of each Interest 
Period, USD CMS2y or USD CMS10y, as applicable, will be a percentage 
determined on the basis of the mid-market annual swap rate quotations 
provided by the Reference Banks at approximately 11.00 a.m. New York 
Time two business days prior to the first day of each Interest Period. The 
Agent will request the principal London office of each of the Reference 
Banks to provide a quotation and will take the arithmetic mean of the 
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quotations, eliminating the highest quotation (or, in the event of equality, 
one of the highest) and the lowest (or, in the event of equality, one of the 
lowest). If three or less than three quotations are provided, the arithmetic 
average will be calculated using all quotations available. For this purpose, 
the “mid-market annual swap rate” means the arithmetic mean of the bid 
and offered rate quotations for the annual fixed leg, calculated on 30/360 
day count basis, of a fixed-for-floating USD denominated interest rate swap 
transaction with a designated maturity of two years or of ten years for USD 
CMS2y or USD CMS10y respectively, commencing on the first day of the 
relevant Interest Period for a representative amount of EUR 150,000,000 
with an acknowledged dealer of good credit in the swap market, where the 
floating leg, calculated on an Actual/360 day count basis is equivalent to 
LIBOR-Telerate (as defined in the Annex to the 2000 ISDA Definitions 
published by the International Swap and Derivatives Association, Inc. (June 
2000 version)), with a designated maturity of six months.  

 For the purposes of this paragraph (b), “Reference Banks” means five leading swap 
dealers in the interbank market as chosen by the Agent. 

(c) The Republic shall be entitled, by not less than 5 Business Days’ notice to the 
Noteholders and Agent, to elect that the Rate of Interest payable on an Interest 
Payment Date (being an Interest Payment Date falling in June 2008 or thereafter) in 
respect of the relevant preceding Interest Period and all subsequent Interest Periods 
(which election shall be irrevocable) shall be determined in accordance with this 
paragraph (c) as follows: 

 (i) on each Interest Determination Date (as defined below) following such 
election, for each Interest Period, the Agent will determine the Screen Rate 
(as defined below) at approximately 11.00 a.m. (CET) on the Interest 
Determination Date in question. If the Screen Rate is unavailable, the Agent 
will request the principal Euro-zone office of each of the Reference Banks 
(as defined below) to provide the Agent with the rate at which deposits in 
euros are offered by it to prime banks in the Euro-zone interbank market for 
six months at approximately 11.00 a.m. (CET) on the Interest Determination 
Date in question. 

 (ii) the Rate of Interest for the Interest Period shall be the Screen Rate plus 0.30 
per cent. or, if the Screen Rate is unavailable, and at least two of the 
Reference Banks provide such rates, the arithmetic mean (rounded if 
necessary to the fifth decimal place, with 0.000005 being rounded upwards) 
as established by the Agent of such rates, plus 0.30 per cent. 

 (iii) if fewer than two rates are provided as requested, the Rate of Interest will be 
the arithmetic mean of the rates quoted by major banks in London, selected 
by the Agent, at approximately 11.00 a.m. (CET), on the first day of such 
Interest Period for loans in euros to leading banks for a period of six months 
commencing on the first day of such Interest Period plus 0.30 per cent. If 
the Rate of Interest cannot be determined in accordance with the above 
provisions, the Rate of Interest shall be as determined on the last preceding 
Interest Determination Date. 

 For the purposes of this paragraph (c), "Reference Banks" means each of the banks 
whose offered rates would have been used for the purposes of the Screen Rate or, 
failing which, the principal Euro-zone office of each of four major banks engaged in 
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the Euro-zone interbank market selected by the Agent provided that once a Reference 
Bank has first been selected by the Agent, that Reference Bank shall not be changed 
unless and until it ceases to be capable of acting as such. 

(d) In these Terms and Conditions (except where otherwise defined), the expression: 

 (i) "Business Day" means any day which is a day on which the Trans-European 
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) 
System is open; 

 (ii) "Euro-zone" means the countries of the European Union which from time to 
time have adopted the Euro currency; 

 (iii "Interest Determination Date" means the date which is two Business Days 
prior to the first day of the Interest Period for which the rate will apply; 

 (iv) "Screen Rate" means the annual rate for deposits in euros for six months 
which appears on the Reuters Page EURIBOR01 at 11.00 am (CET) on the 
Interest Determination Date (or such replacement page on that service which 
displays the information). 

(4) Determination of Rate of Interest and Interest Amounts 

The Agent shall, as soon as practicable after 11.00 a.m. (Brussels time) on each Interest 
Determination Date, but in no event later than the third Business Day thereafter, 
determine the euro amount payable in respect of interest on the Specified Denomination 
(the "Interest Amount") for the relevant Interest Period. Each Interest Amount shall 
be determined by applying the Rate of Interest to the Specified Denomination, 
multiplying the sum by the actual number of days in the Interest Period concerned (such 
number of days being calculated on the basis of a year of 360 days with 12 30-day 
months) divided by 360 and rounding the resultant figure to the nearest cent (half a cent 
being rounded upwards). 

(5) Publication of Rate of Interest and Interest Amount 

The Agent shall cause the Rate of Interest, and any amendment thereto, and each 
Interest Amount for each Interest Period and the relative Interest Payment Date to be 
notified to the Republic and to any stock exchange on which the Notes are at the 
relevant time listed and to be published in accordance with Condition 11 as soon as 
possible after their determination but in no event later than the second Business Day 
thereafter. The Interest Amount and Interest Payment Date may subsequently be 
amended (or appropriate alternative arrangements made by way of adjustment) without 
notice in the event of an extension or shortening of the Interest Period. 

(6) Notifications, etc. to be Final 

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and decisions 
given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance with the provisions 
of this Condition, whether by the Reference Banks (or any of them) or the Agent, will (in the 
absence of wilful default, bad faith or manifest error) be binding on the Republic, the Agent 
and all Noteholders and Couponholders and (in the absence as referred to above) no liability 
to the Republic or the Noteholders or the Couponholders shall attach to the Agent in 
connection with the exercise or non-exercise by it of its powers, duties and discretions under 
this Condition. 
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(7) Agent  

The Republic will procure that so long as any of the Notes remains outstanding there 
shall at all times be an Agent for the purposes of the Notes and the Republic may 
terminate the appointment of the Agent. In the event of the appointed office of any bank 
being unable or unwilling to continue to act as the Agent or failing duly to determine 
the Rate of Interest and the Interest Amount for any Interest Period, the Republic shall 
appoint the Euro-zone office of another major bank engaged in the Euro-zone interbank 
market to act in its place. The Agent may not resign its duties or be removed without a 
successor having been appointed. 

4. REDEMPTION AND PURCHASE 

(1) Final Redemption 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Notes will 
be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date falling on 9 June 
2021 (the “Maturity Date”). 

(2) Purchases 

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open market or 
otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold 
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together 
with (in the case of definitive Notes) any unmatured Coupons attached thereto or 
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to 
all holders of Notes alike. 

(3) Cancellation 

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid and 
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of 
definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may 
not be re-issued or re-sold. 

5. PAYMENTS  

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer 
to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect 
of the Notes will (subject as provided below) be made against presentation or surrender of 
such Notes or Coupons, as the case may be, at any specified office of the Agent outside 
the United States. If any Notes are redeemed or become repayable in accordance with 
these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable on surrender of 
each Note. All payments of interest and principal with respect to Notes will be made 
outside the United States. Upon the due date for redemption of any Note all unmatured 
Coupons relating to such Note (whether or not attached) shall become void and no 
payment shall be made in respect of them. 

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a Payment 
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following 
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other 
sum in respect of any such delay.  For these purposes, “Payment Day” means (subject to 
Condition 8) any day which is both: 



 

LB1189335/12 Page 11 

(i) a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in 
the relevant place of presentation; and 

(ii) a day on which the TARGET System is operating. 

If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest 
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest Payment 
Date (or from the Interest Commencement Date, as the case may be) will be paid only 
against surrender of such Note. 

The name of the initial Agent and its initial specified offices are set out below. The 
Republic reserves the right at any time to vary or terminate the appointment of the Agent 
and to appoint additional or other Agents and/or to approve any change in the specified 
office of any Agent, provided that it will, so long as any of the Notes is outstanding, 
maintain (i) an agent bank (which may be the Agent) and (ii) a paying agent (which may 
be the Agent) having a specified office in a leading financial centre in continental Europe 
which, so long as the Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange and the rules 
of such exchange so require, shall be Luxembourg, termination or change shall only take 
effect (other than in the case of insolvency, when it shall be of immediate effect) after not 
less than 30 days’ prior notice thereof shall have been given to the Noteholders in 
accordance with Condition 11 and provided further that neither the resignation nor 
removal of the Agent shall take effect, except in the case of insolvency as aforesaid, until 
a new Agent has been appointed. 

Furthermore, the Republic undertakes that any paying agent maintained shall have a 
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold 
or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings Income unless 
such obligation is imposed by the same European Directive. 

Payments in respect of the Notes will be subject in all cases to any fiscal or other laws 
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community 
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6. 

6. TAXATION 

All payments of principal and/or interest in respect of the Notes and Coupons will be 
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes, 
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or 
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any 
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such 
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as 
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes 
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence 
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable 
in respect of any Note or Coupon presented for payment: 

(a) by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Note or 
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political 
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or 
receiving principal or interest in respect thereof; or 

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding 
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for 
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exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a 
declaration or claim, such holder fails to do so; or 

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof 
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for 
payment on the last day of such 30 day period; or 

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual 
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation 
of Savings Income. 

The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means: 

(i) the due date for payment thereof; or 

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the 
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies 
having been so received, notice to that effect is duly given to the Noteholders in 
accordance with Condition 11 or individually. 

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
principal. 

Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
interest. 

7. EVENTS OF DEFAULT 

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs: 

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes or 
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the 
due date for such payment; or 

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or 
provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days after written 
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Note; or 

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding 
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it 
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default 
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any 
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the 
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured; 
or 

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of 
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its 
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or 
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(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is 
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the 
Notes, 

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the outstanding Notes may (i) give notice in writing to the Republic and to the 
Agent in accordance with Condition 11 that such Notes are immediately due and payable 
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting 
that such Notes are immediately due and payable, whereupon such Notes shall become 
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if 
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted. 

The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes (at 
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision 
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default 
giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such 
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent 
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No 
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of 
any Noteholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all 
holders of the Notes 

8. PRESCRIPTION 

Claims for payment of principal in respect of the Notes shall be prescribed upon the 
expiry of ten years, and claims for payment of interest in respect of the Notes shall be 
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined 
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.  

9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS 

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced 
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses 
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the 
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be 
surrendered before replacements will be issued. 

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION 

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Noteholders to 
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary 
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement. 
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic 
at any time upon the request in writing of the holder or holders of 10 per cent. or more in 
principal amount of the Notes for the time being outstanding. The quorum for any 
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons 
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of 
the Notes for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Notes for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However, 
at any meeting, the business of which is to: 

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any 
installment of interest on the Notes; 
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(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the 
Notes; 

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the 
maturity of the Notes; 

(iv) reduce the interest rate on the Notes or any premium payable upon redemption of the 
Notes; 

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or 
the places at which interest, premium (if any) or principal of Notes is payable; 

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem Notes, or 
permit the Republic to redeem Notes if, prior to such action, the Republic is not 
permitted to do so; 

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is 
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and 
Conditions of the Notes; 

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is 
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the 
Terms and Conditions of the Notes; 

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the 
Notes; 

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency 
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below; 

(xi) change the governing law provision of the Notes; or 

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its 
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Notes to 
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in 
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Note; 

(xiii) appoint a committee to represent Noteholders after an event of default occurs;  

(each a “Reserved Matter”)   

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than 
75 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding 
or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time 
being outstanding at any adjourned meeting.   

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the 
Noteholders or by Written Resolution and will be binding on all the Noteholders (whether 
or not they are present at such meeting and whether or not may sign the Written 
Resolution) and on all Couponholders. 

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Noteholders 
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the 
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holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Notes for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned 
meeting of aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in 
the case of a matter other than a Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate 
principal amount of the Notes for the time being outstanding or at least 25 per cent. at any 
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Notes for the time being 
outstanding.   

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders 
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount 
of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in the case of a matter other than a 
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for 
the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or 
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Noteholders. 

The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Notes, 
amend the Agency Agreement or the Notes (Non-Material Amendments) for the purpose 
of: 

(i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Notes; 

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic; 

(iii) securing the Notes; 

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective 
provision in the Notes or the Agency Agreement; or 

(v) amending the Agency Agreement or any of the Notes in any manner which the 
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the  
Notes and does not adversely affect the interest of any holder of the Notes; 

(vi) correcting at its opinion a manifest error of a formal, minor or technical nature; or 

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided 
that such modification is not in the opinion of the Agent materially prejudicial to 
the interests of the Holders.   

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Noteholders and 
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent 
to the Noteholders as soon as practicable thereafter. 

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of Noteholders, 
(ii) Condition 10 (Meetings of Noteholders and Modification) of the Offering Circular and  
Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Noteholders) and 
(iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the required 
percentage of holders of the Notes are present at a meeting for quorum purposes, or has 
consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Notes or the Agency 
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of 
acceleration of the Notes, any Notes that the Republic owns or controls directly or indirectly 
will be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Notes owned, 
directly or indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and 
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other local authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled, 
directly or indirectly by the Republic. 

 “Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities 
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a 
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or 
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other 
entity. 

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any 
Noteholder in accordance with the provisions of this Condition 10 or Condition 7, the 
relevant Noteholder must deposit its Notes with the Agent and obtain two copies of an 
acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the Agent and 
certifying the nominal amount of Notes so deposited.  Any request so made, notice so given 
or Written Resolution so signed by any Noteholder must be accompanied by an 
Acknowledgment issued to the Noteholder.  Notes so deposited will not be released until the 
earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, notice or Written 
Resolution becoming effective in accordance with these Terms and Conditions and will only 
be released against surrender of a relevant Acknowledgment. 

11. NOTICES 

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes are 
listed on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange and the rules of that 
exchange so require, in the d’Wort or any other daily newspaper of general circulation in 
Luxembourg. Such notice shall be deemed to have been given on the date of such publication 
in the relevant newspaper or, if published more than once, on the date of the first such 
publication. If publication is not practicable in any such newspaper as is mentioned above, 
notices will be valid if given in such other manner, and shall be deemed to have been given 
on such dates, as the Agent shall determine. Couponholders shall be deemed for all 
purposes to have notice of the contents of any notice given to the Noteholders in 
accordance with this Condition 11. 

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in writing and 
given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with the Agent. A copy 
of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Economy 
and Finance, General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address: 

Ministry of Economy and Finance 
General Accounting Office 
Public Debt Directorate 
37 Panepistimiou St. 
101 65 Athens – Greece 
Tel. 00 30 210 3338 360 
Fax. 00 30 210 3234 967 

12. AGENT  

In acting under the Agency Agreement, the Agent in its role as fiscal and paying agent will 
act solely as agent of the Republic and does not assume any obligations or relationships of 
agency or trust to or with the Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement 
contains provisions for the indemnification of the Agent and for relief from responsibility in 
certain circumstances, and entitles it to enter into business transactions with the Republic 
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without being liable to account to the Noteholders or the Couponholders for any resulting 
profit. 

13. FURTHER ISSUES 

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Noteholders 
or Couponholders to create and issue further notes having terms and conditions the same 
as the Notes or the same in all respects save for the amount and date of the first payment 
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with 
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Notes. 

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION 

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and shall be 
construed in accordance with, English law. 

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Agent, the 
Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to 
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the 
Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of 
or in connection with the Agency Agreement, the Notes and the Coupons (together referred to 
as “Proceedings”) may be brought in such courts. 

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to 
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such 
Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably 
agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be 
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction. 

Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the 
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or 
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction, 
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial 
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax 
00 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the 
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will 
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any 
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner 
permitted by law. 

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency 
Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or 
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving 
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making, 
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended 
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.  
Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and 
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law. 

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 
1999 to enforce any term of this Note, but this does not affect any right or remedy of any 
person which exists or is available apart from that Act. 
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A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the 
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in 
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any 
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This 
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such 
Proceedings if such person is successful in such Proceedings. 
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN GLOBAL 
FORM 

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which apply 
to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect of the terms 
and conditions of the Notes set out in this document. The following is a summary of 
certain of those provisions: 

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES 

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the 
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. 

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole but not, in part, for definitive 
bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for 
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or 
have announced an intention permanently to cease business and no alternative 
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any 
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or 
referred to in Condition 6 which would not be required were the Notes in definitive 
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and 
is continuing. 

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of the 
Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not be the 
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal 
amount of the Permanent Global Note (which may be equal to or (provided that, if the 
Permanent Global Note is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system 
agrees) less than the outstanding principal amount of Notes represented thereby) for 
definitive Notes on or after the exchange date specified in such notice. 

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global Note 
may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial exchange, present it 
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Note, 
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an 
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Notes in 
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already 
been paid on the Permanent Global Note), security printed in accordance with any applicable 
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III, 
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent 
Global Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and 
returned to the holder together with any relevant definitive Notes. 

2. PAYMENTS 

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an interest 
in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided that, in the case 
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent 
Global Note, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided. 

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the Permanent 
Global Note will be made against presentation for endorsement and, if no further payment 
falls to be made in respect of the Notes, surrender of the Permanent Global Note to or to 



 

LB1189335/12 Page 20 

the order of the Agent as shall have been notified to the Noteholders for such purpose. A 
record of each payment so made will be endorsed on the appropriate schedule to the 
Permanent Global Note, which endorsement will be prima facie evidence that such 
payment has been made in respect of the Notes. 

3. NOTICES 

Notices shall be given as provided in Condition 11, save that so long as the Notes are 
represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the Temporary 
Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing system, in addition 
to publication as required by Condition 11, notice may be given by delivery of the 
relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled accountholders. 

4. PURCHASE AND CANCELLATION 

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase by the Republic will be 
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Note. 

5. DEFAULT 

The global Notes provide that the holder may cause the global Note or a portion of it to 
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the 
notice to the Republic the principal amount of Notes which is being declared due and 
payable. 
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USE OF PROCEEDS 

The net proceeds from the issue of Notes, which amount to Euro 150,000,000, will be 
used by the Republic for its general funding purposes. 

 

 

GREEK TAXATION 

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax 
laws currently in force in Greece.  Noteholders who are in doubt as to their personal 
tax position should consult their professional advisers. 

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the 
Notes may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on 
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, as the case 
may be, Coupon is not subject to such tax by reason of his being connected with the 
Republic or otherwise than merely by holding such Note or Coupon. 

No additional amount shall be payable in respect of any Note presented to or for payment 
where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is 
required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation of Savings 
Income. 

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in 
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from 
the sale or redemption of their Notes or Coupons. 

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of 
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or 
transfer of any of the Notes or Coupons. 
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SUBSCRIPTION AND SALE 

The Managers have, pursuant to a Subscription Agreement dated 8 June 2006 (the 
“Subscription Agreement”), agreed with the Republic to subscribe and pay for the Notes 
at the issue price of 100 per cent. of the principal amount of the Notes.  

The Managers are entitled to terminate the Subscription Agreement in certain 
circumstances prior to payment to the Republic. 

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 
(the “Securities Act”) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain 
exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to 
U.S. persons. The Managers have agreed that it will not offer, sell or deliver any Notes 
within the United States or to U.S. persons, except as permitted by the Subscription 
Agreement. 

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of 
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) 
may violate the registration requirements of the Securities Act. 

Each of the Managers have represented and agreed that it has complied and will comply 
with all applicable provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with 
respect to anything done by it in relation to the Notes in, from or otherwise involving the 
United Kingdom. 
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GENERAL INFORMATION 

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of L. 
2187/94, as in force, Laws 2628/98 (for the establishment of the Public Debt 
Management Agency (PDMA)), 2682/99 and 3091/2002 and (b) Ministerial 
Decisions 2/44524/004 dated 16 June 1999 and published on 7 July 1999 of the 
Minister of Finance, 37930/∆ΙΟΕ 1264/14 October 2005 of the Prime Minister and 
the Minister of Economy and Finance and 238/0094/3 January 2005 of the Minister 
of Economy and Finance. 

2. Application has been made to list the Notes on the regulated market of the 
Luxembourg Stock Exchange. As long as the Notes are listed on the Luxembourg 
Stock Exchange, the Republic will maintain a paying agent having a specified office 
in Luxembourg 

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream, 
Luxembourg with a Common Code of 025656342.  The ISIN code for the Notes is 
XS0256563429. 

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global 
Notes and the definitive Notes, and the Deed of Covenant, may be inspected on any 
business day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the 
Agent. 

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States person 
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States 
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of 
the Internal Revenue Code”. 
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OFFERING CIRCULAR

The Hellenic Republic

Euro 2,100,000,000
Floating Rate Notes due 2018

Issue Price: 100 per cent.

The Euro 2,100,000,000 Floating Rate Notes due 2018 (the “Notes”) of The Hellenic
Republic (the “Republic”) will bear interest from, and including, 5 July 2006 and interest will
be  payable  semi-annually  in  arrear  on  each  Interest  Payment  Date  (see  “Terms and
Conditions of the Notes – Interest”). Payments of interest in respect of the Notes will be
made without deduction for or on account of Greek taxes, as described, and subject to the
exceptions set out, under “Terms and Conditions of the Notes - Taxation”.

The Notes will mature on the Interest Payment Date falling on 5 July 2018.

Application has been made to list the Notes on the regulated market of the Luxembourg Stock
Exchange pursuant to Chapter 2 of Part III of the Loi relative aux prospectus pour valeurs
mobilières dated July 10, 2005 (the “Luxembourg Prospectus Act”).

The Notes will be represented initially by a temporary global note (the “Temporary Global
Note”), without interest coupons or talons, which is expected to be deposited with a common
depositary  (the  “Common Depositary”)  for  Euroclear  Bank  S.A./N.V.  as  operator  of  the
Euroclear System (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream,
Luxembourg”) for credit on or about 5 July 2006 (the “Closing Date”) to the accounts of
such clearance systems. The Temporary Global Note will be exchangeable for a permanent
global  Note (the “Permanent Global Note”),  without  interest  coupons or  talons,  to  be held
by the Common Depositary, not earlier than 14 August 2006 upon certification as to non-U.S.
beneficial ownership. Save in the certain limited circumstances described herein, Notes in
definitive form will not be issued in exchange for the Permanent Global Note.
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HSBC France CCF
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The date of this Offering Circular is 4 July 2006
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Notes is in every
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the
Notes. The Republic accepts responsibility accordingly.

Alpha Bank A.E., EFG Eurobank Ergasions S.A., HSBC France, Lehman Brothers
International (Europe), National Bank of Greece S.A. and Piraeus Bank S.A. (the
“Managers”) have not separately verified the information contained herein. Accordingly, no
representation, warranty or undertaking, express or implied, is made and no responsibility or
liability is accepted by the Managers as to the accuracy or completeness of the information
contained in this Offering Circular or any other information provided by the Republic in
connection with the Notes or their distribution.

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Notes and, if
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been
authorised by the Republic or the Managers.

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the
Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that
any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes. Each investor
contemplating purchasing any Notes should make its own independent investigation of the
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic.

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof
or that any other information supplied in connection with the issue of the Notes is correct as
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same.

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be restricted by
law in certain jurisdictions. The Republic and the Managers do not represent that this
document may be lawfully distributed or that the Notes may be lawfully offered, in
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction,
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the
Republic or the Managers which would permit a public offering of the Notes or distribution of
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the
Notes may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor
any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular there
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes in
the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”).

This Offering Circular fulfils the requirements for a simplified prospectus pursuant to
Chapter 2 of Part III of the Luxembourg Prospectus Act. It does not constitute a prospectus
pursuant to Part II of the Luxemburg Prospectus Act transforming Directive 2003/71/EC (the
“Prospectus Directive”) into law in Luxemburg. Accordingly, this Offering Circular does not
purport to meet the format and the disclosure requirements of the Prospectus Directive and
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Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive, and it has
not been, and will not be, submitted for approval to any competent authority within the
meaning of the Prospectus Directive. The Notes, issued pursuant to this Offering Circular,
will therefore not qualify for the benefit of the single European passport pursuant to the
Prospectus Directive.

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires,
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European
Community (as amended from time to time).
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In connection with the issue of the Notes, Lehman Brothers International (Europe) (the
"Stabilising Manager") (or persons acting on behalf of the Stabilising Manager) may over-
allot Notes (provided that the aggregate principal amount of Notes allotted does not exceed
105 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes) or effect transactions with a
view to supporting the market price of the Notes at a level higher than that which might
otherwise prevail. However, there is no assurance that the Stabilising Manager (or persons
acting on behalf of a Stabilising Manager) will undertake stabilisation action. Any
stabilisation action may begin on or after the date of this Offering Circular and, if begun, may
be ended at any time, but it must end no later than 30 days after the Closing Date.
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TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and
amendment) the Notes will be subject:

The Euro 2,100,000,000 Floating Rate Notes due 2018 (the “Notes”)  are  issued  by  The
Hellenic Republic (the “Republic”) pursuant to (a) article 1 of L. 2187/94, as in force, Laws
2628/98 (for the establishment of the Public Debt Management Agency (PDMA)), 2682/99
and 3091/2002 and (b) Ministerial Decisions 2/44524/004 dated 16 June 1999 and published
on 7 July 1999 of the Minister of Finance, 37930/  1264/14 October 2005 of the Prime
Minister and the Minister of Economy and Finance and 238/0094/3 January 2005 of the
Minister of Economy and Finance. Payments in respect of the Notes will be made pursuant to
an Agency Agreement (the “Agency Agreement”) dated 4 July 2006 and made between the
Republic, Deutsche Bank AG, London Branch as principal paying agent and agent bank (the
“Agent”, which expression shall include any successor agent) and Deutsche Bank
Luxembourg S.A. as Luxembourg paying agent (the “Paying Agent”, together with the
Agent, the “Paying Agents”, which expression shall include any successor paying agents).

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 4 July 2006 and made by
the Republic.

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection,
during normal business hours at the specified offices of each of the Paying Agents. The
Noteholders and the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the
benefit of, all the provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which
are binding on them.

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail.
Any reference herein to “Noteholders” shall mean the holders of the Notes and any
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined
below).

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE

The Notes are in bearer form and in the denomination of Euro 1,000 (the “Specified
Denomination”). Any definitive Notes are issued with interest coupons for the payment
of interest (the “Coupons”) attached.

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. The
Republic and each of the Paying Agents may deem and treat the bearer of any Note or
Coupon as the absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any
notice of ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for
all purposes.

For as long as any of the Notes are represented by a global note held on behalf of
Euroclear  Bank  S.A./N.V.  as  operator  of  the  Euroclear  System  (“Euroclear”) and
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person
(other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the
records of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal
amount of such Notes (in which regard any certificate or other document issued by
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Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Notes standing to
the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of
manifest error) shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such
nominal  amount  of  such  Notes  for  all  purposes  other  than  with  respect  to  the  payment  of
principal or interest on the Notes, for which purpose the bearer of the relevant global Note
shall  be  treated  by  the  Republic  and  any  Paying  Agent  as  the  holder  of  such  Notes  in
accordance with and subject to the terms of the relevant global Note (and the expressions
“Noteholder”  and  “holder of Notes” and related expressions shall be construed
accordingly). Notes which are represented by a global Note will be transferable only in
accordance with the rules and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream,
Luxembourg, as the case may be.

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu with all
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 5 July
2006 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one above the
other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. The due
and punctual payment of the Notes and the performance of the obligations of the Republic
with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic. So long as any
Note remains outstanding, the Republic shall not create or permit to subsist any mortgage,
pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, properties or assets to secure
any External Indebtedness, unless the Notes shall also be secured by such mortgage, pledge,
lien or charge equally and rateably with such External Indebtedness or by such other security
as may be approved by an Extraordinary Resolution of the Noteholders (as described in
Condition 10).

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of
the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency other than the
lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any
existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the
lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or initially placed with a foreign
institution or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the
Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or future
indebtedness for borrowed money of any other person which is borrowed from or initially
placed with a foreign institution or person under a contract governed by the laws of a
jurisdiction other than the Republic).

3. INTEREST

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates

The Notes bear interest from and including 5 July 2006 (the “Interest Commencement
Date”) and interest will be payable semi-annually in arrear on 5 July and 5 January in
each year (each an “Interest Payment Date”). The first Interest Payment Date will be
5 January 2007. Interest will be payable in respect of each Interest Period (which
expression shall mean the period from and including the Interest Commencement Date
to but excluding the first Interest Payment Date and each successive period from and
including an Interest Payment Date to but excluding the next succeeding Interest
Payment Date).

(2) Interest Accrual
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Each Note will cease to bear interest from and including its due date for redemption unless,
upon due presentation, payment of the principal in respect of the Note is improperly withheld
or refused or unless default is otherwise made in respect of payment. In such event, interest
will continue to accrue until whichever is the earlier of: the date on which all amounts due in
respect of such Note have been paid; and five days after the date on which the full amount of
the moneys payable in respect of such Notes has been received by the Agent and notice to
that effect has been given to the Noteholders in accordance with Condition 11.

(3) Rate of Interest

The rate of interest payable from time to time in respect of the Notes (the “Rate of Interest”)
will be determined by the Agent on the basis of the following provisions:

(a) Rate of Interest = Interest Rate x N

(b) For the purposes of sub-paragraph (a) above:

(i)  “Interest Rate” means 6 month Euribor (determined as set out below) plus
0.09 per cent;

(ii)  “N” means the total number of calendar days in the Interest Period;

(c) For the purposes of these Terms and Conditions, “6 month Euribor” will be set by the
Agent or its duly appointed successor on each Interest Determination Date (as defined
below) by referencing the Screen Rate (as defined below) at approximately 11.00
a.m. Frankfurt time on the Interest Determination Date in question.  If the Screen
Rate is unavailable, the Agent will request the principal Euro-Zone office of each of
the Euribor Reference Banks (as defined below) to provide the Agent with the rate at
which deposits in euros are offered by it to prime banks in the Euro-Zone interbank
markets for six months at approximately 11.00 a.m. Frankfurt time on the Interest
Determination Date in question.

(e) In these Terms and Conditions (except where otherwise defined), the expression:

(i) "Business Day" means any day which is a day on which the Trans-European
Automated  Real-Time  Gross  Settlement  Express  Transfer  (TARGET)
System is open;

(ii) "Euro-zone" means the countries of the European Union which from time to
time have adopted the Euro currency; and

(iii) "Interest Determination Date" means the date which is two Business Days
prior to the first day of the Interest Period for which the rate will apply.

(iv)  “Euribor Reference Banks” means each of the banks whose offered rates
would have been used for the purposes of the Screen Rate, failing which, the
principal Euro-Zone office of each of four major banks engaged in the
Euro-Zone interbank market selected by the Agent provided that once a
Euribor Reference Bank has first been selected by the Agent, that Euribor
Reference Bank shall not be changed unless and until it ceases to be capable
of acting as such; and
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(v)  “Screen Rate” means the rate for deposits in euros for six months which
appears on the Telerate page 248 (or such replacement page on that service
which displays the information).

(4) Determination of Rate of Interest and Interest Amounts

The Agent shall, as soon as practicable after 11.00 a.m. (Frankfurt time) on each
Interest Determination Date, but in no event later than the third Business Day
thereafter, determine the euro amount payable in respect of interest on the Specified
Denomination (the "Interest Amount") for the relevant Interest Period. Each Interest
Amount shall be determined by applying the Rate of Interest to the Specified
Denomination, multiplying the sum by the actual number of days in the Interest Period
concerned (such number of days being calculated on an Actual/360 basis and rounding
the resultant figure to the nearest cent (half a cent being rounded upwards)).

(5) Publication of Rate of Interest and Interest Amount

The Agent shall cause the Rate of Interest, and any amendment thereto, and each
Interest  Amount  for  each  Interest  Period  and  the  relative  Interest  Payment  Date  to  be
notified to the Republic and to any stock exchange on which the Notes are at the
relevant time listed and to be published in accordance with Condition 11 as soon as
possible after their determination. The Interest Amount and Interest Payment Date may
subsequently be amended (or appropriate alternative arrangements made by way of
adjustment) without notice in the event of an extension or shortening of the Interest
Period.

(6) Notifications, etc. to be Final

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and decisions
given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance with the provisions
of this Condition, whether by the Reference Banks (or any of them) or the Agent, will (in the
absence of wilful default, bad faith or manifest error) be binding on the Republic, the Paying
Agent and all Noteholders and Couponholders and (in the absence as referred to above) no
liability to the Republic or the Noteholders or the Couponholders shall attach to the Agent in
connection with the exercise or non-exercise by it of its powers, duties and discretions under
this Condition.

(7) Agent

The Republic will procure that so long as any of the Notes remains outstanding there
shall  at  all  times  be  an  Agent  for  the  purposes  of  the  Notes  and  the  Republic  may
terminate the appointment of the Agent. In the event of the appointed office of any bank
being unable or unwilling to continue to act as the Agent or failing duly to determine
the Rate of Interest and the Interest Amount for any Interest Period, the Republic shall
appoint the Euro-zone office of another major bank engaged in the Euro-zone interbank
market to act in its place.

4. REDEMPTION AND PURCHASE

(1) Final Redemption

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Notes will
be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date falling on 5 July 2018
(the “Maturity Date”).
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(2) Purchases

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open market or
otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together
with (in the case of definitive Notes) any unmatured Coupons attached thereto or
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to
all holders of Notes alike.

(3) Cancellation

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid and
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of
definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may
not be re-issued or re-sold.

5. PAYMENTS

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer
to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect
of the Notes will (subject as provided below) be made against presentation or surrender of
such Notes or Coupons, as the case may be, at any specified office of the Paying Agent
outside the United States. If any Notes are redeemed or become repayable in accordance
with these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable on surrender
of each Note. All payments of interest and principal with respect to Notes will be made
outside the United States. Upon the due date for redemption of any Note all unmatured
Coupons relating to such Note (whether or not attached) shall become void and no
payment shall be made in respect of them.

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a Payment
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other
sum in respect of any such delay.  For these purposes, “Payment Day” means (subject to
Condition 8) a day on which the TARGET System is operating.

If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest Payment
Date  (or  from  the  Interest  Commencement  Date,  as  the  case  may  be)  will  be  paid  only
against surrender of such Note.

The name of the initial Agent and the initial Paying Agent and each of their initial specified
offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to vary or terminate
the appointment of the Paying Agent and to appoint additional or other Paying Agents
and/or to approve any change in the specified office of any Paying Agent, provided that it
will, so long as any of the Notes is outstanding, maintain (i) an agent bank (which may be
the Agent) and (ii) a Paying Agent (which may be the Agent) having a specified office in
a leading financial centre in continental Europe which, so long as the Notes are listed on
the Luxembourg Stock Exchange and the rules of such exchange so require, shall be
Luxembourg, termination or change shall only take effect (other than in the case of
insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less than 30 days’ prior notice
thereof shall have been given to the Noteholders in accordance with Condition 11 and
provided further that neither the resignation nor removal of the Agent shall take effect,
except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent has been appointed.
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Furthermore, the Republic undertakes that any Paying Agent maintained shall have a
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold
or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings Income unless
such obligation is imposed by the same European Directive.

Payments  in  respect  of  the  Notes  will  be  subject  in  all  cases  to  any  fiscal  or  other  laws
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6.

6. TAXATION

All  payments  of  principal  and/or  interest  in  respect  of  the  Notes  and  Coupons  will  be
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes,
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable
in respect of any Note or Coupon presented for payment:

(a) by  or  on  behalf  of  a  holder  who  is  subject  to  such  Tax  in  respect  of  such  Note  or
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or
receiving principal or interest in respect thereof; or

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for
exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a
declaration or claim, such holder fails to do so; or

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for
payment on the last day of such 30 day period; or

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation
of Savings Income.

The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means:

(i) the due date for payment thereof; or

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies
having  been  so  received,  notice  to  that  effect  is  duly  given  to  the  Noteholders  in
accordance with Condition 11 or individually.

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of
principal.
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Any reference in these Terms and Conditions to interest  in  respect  of  the Notes shall  be
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of
interest.

7. EVENTS OF DEFAULT

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs:

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes or
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the
due date for such payment; or

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or
provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days after written
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Note; or

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured;
or

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the
Notes,

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal
amount of the outstanding Notes may (i) give notice in writing to the Republic and to the
Agent in accordance with Condition 11 that such Notes are immediately due and payable
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting
that such Notes are immediately due and payable, whereupon such Notes shall become
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted.

The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes (at
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default
giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of
any Noteholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all
holders of the Notes
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8. PRESCRIPTION

Claims  for  payment  of  principal  in  respect  of  the  Notes  shall  be  prescribed  upon  the
expiry  of  ten  years,  and  claims  for  payment  of  interest  in  respect  of  the  Notes  shall  be
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.

9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be
surrendered before replacements will be issued.

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Noteholders to
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement.
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic
at any time upon the request in writing of the holder or holders of ten per cent. or more in
principal amount of the Notes for the time being outstanding. The quorum for any
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of
the Notes for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal
amount of the Notes for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However,
at any meeting, the business of which is to:

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any
installment of interest on the Notes;

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the
Notes;

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the
maturity of the Notes;

(iv) reduce the interest rate on the Notes or any premium payable upon redemption of the
Notes;

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or
the places at which interest, premium (if any) or principal of Notes is payable;

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem Notes, or
permit the Republic to redeem Notes if, prior to such action, the Republic is not
permitted to do so;

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and
Conditions of the Notes;

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice,
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consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the
Terms and Conditions of the Notes;

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the
Notes;

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below;

(xi) change the governing law provision of the Notes;

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Notes to
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Note; or

(xiii) appoint a committee to represent Noteholders after an event of default occurs;

(each a “Reserved Matter”)

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than
75 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding
or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time
being outstanding at any adjourned meeting.

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the
Noteholders or by Written Resolution and will be binding on all the Noteholders (whether
or not they are present at such meeting and whether or not may sign the Written
Resolution) and on all Couponholders.

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Noteholders
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal
amount of the Notes for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned
meeting of aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in
the case of  a  matter  other  than a  Reserved Matter,  at  least  66 2/3 per  cent.  of  the aggregate
principal  amount  of  the Notes for  the time being outstanding or  at  least  25 per  cent.  at  any
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Notes for the time being
outstanding.

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount
of  the  Notes  for  the  time  being  outstanding,  or  (ii)  in  the  case  of  a  matter  other  than  a
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for
the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Noteholders.

The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Notes,
amend the Agency Agreement or the Notes (Non-Material Amendments) for the purpose
of:

 (i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Notes;

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic;
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(iii) securing the Notes;

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective
provision in the Notes or the Agency Agreement; or

(v) amending the Agency Agreement or any of the Notes in any manner which the
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the
Notes and does not adversely affect the interest of any holder of the Notes;

(vi) correcting at its opinion a manifest error of a formal, minor or technical nature; or

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided
that such modification is not in the opinion of the Agent materially prejudicial to
the interests of the Holders.

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Noteholders and
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent
to the Noteholders as soon as practicable thereafter.

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of Noteholders,
(ii) Condition 10 (Meetings of Noteholders and Modification) of the Offering Circular and
Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Noteholders) and
(iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the required
percentage of holders of the Notes are present at a meeting for quorum purposes, or has
consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice,
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Notes or the Agency
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of
acceleration of the Notes, any Notes that the Republic owns or controls directly or indirectly
will be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Notes owned,
directly or indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and
other local authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled,
directly or indirectly by the Republic.

“Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other
entity.

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any
Noteholder in accordance with the provisions of this Condition 10 or Condition 7, the
relevant Noteholder must deposit its Notes with the Paying Agent and obtain two copies of an
acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the Paying Agent
and certifying the nominal amount of Notes so deposited.  Any request so made, notice so
given or Written Resolution so signed by any Noteholder must be accompanied by an
Acknowledgment issued to the Noteholder.  Notes so deposited will not be released until the
earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, notice or Written
Resolution becoming effective in accordance with these Terms and Conditions and will only
be released against surrender of a relevant Acknowledgment.

11. NOTICES

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes are
listed on the regulated market (as contemplated by the Prospectus Directive) of the
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Luxembourg Stock Exchange and the rules of that exchange so require, in the Tageblatt or
any other daily newspaper of general circulation in Luxembourg. Such notice shall be deemed
to have been given on the date of such publication in the relevant newspaper or, if published
more than once, on the date of the first such publication. If publication is not practicable in
any such newspaper as is mentioned above, notices will be valid if given in such other
manner, and shall be deemed to have been given on such dates, as the Agent shall
determine. Couponholders shall be deemed for all purposes to have notice of the contents
of any notice given to the Noteholders in accordance with this Condition 11.

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in writing and
given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with the Agent. A copy
of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Economy
and Finance, General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address:

Ministry of Economy and Finance
General Accounting Office
Public Debt Directorate
37 Panepistimiou St.
101 65 Athens – Greece
Tel. 00 30 210 3338 360
Fax. 00 30 210 3234 967

12. AGENT AND PAYING AGENTS

In acting under the Agency Agreement, the Agent and the Paying Agent will act solely as
agents of the Republic and do not assume any obligations or relationships of agency or trust
to or with the Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement contains provisions for
the indemnification of the Paying Agents and for relief from responsibility in certain
circumstances, and entitles any of them to enter into business transactions with the Republic
without being liable to account to the Noteholders or the Couponholders for any resulting
profit.

13. FURTHER ISSUES

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Noteholders
or Couponholders to create and issue further Notes having terms and conditions the same
as the Notes or the same in all respects save for the amount and date of the first payment
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Notes.

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and shall be
construed in accordance with, English law.

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying Agents, the
Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the
Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of
or in connection with the Agency Agreement, the Notes and the Coupons (together referred to
as “Proceedings”) may be brought in such courts.

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such
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Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably
agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction.

Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction,
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax
00 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner
permitted by law.

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency
Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making,
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.
Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law.

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act
1999 to enforce any term of this Note, but this does not affect any right or remedy of any
person which exists or is available apart from that Act.

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such
Proceedings if such person is successful in such Proceedings.
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN GLOBAL
FORM

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which apply
to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect of the terms
and conditions of the Notes set out in this document. The following is a summary of
certain of those provisions:

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon
certification as to non-U.S. beneficial ownership.

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole but not, in part, for definitive
bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or
have announced an intention permanently to cease business and no alternative
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or
referred to in Condition 6 which would not be required were the Notes in definitive
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and
is continuing.

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of the
Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not be the
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal
amount of the Permanent Global Note (which may be equal to or (provided that, if the
Permanent Global Note is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system
agrees) less than the outstanding principal amount of Notes represented thereby) for
definitive Notes on or after the exchange date specified in such notice.

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global Note
may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial exchange, present it
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Note,
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Notes in
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already
been paid on the Permanent Global Note), security printed in accordance with any applicable
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III,
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent
Global Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and
returned to the holder together with any relevant definitive Notes.

2. PAYMENTS

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an interest
in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided that, in the case
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent
Global Note, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided.

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the Permanent
Global Note will be made against presentation for endorsement and, if no further payment
falls to be made in respect of the Notes, surrender of the Permanent Global Note to or to
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the order of the Agent or Paying Agent as shall have been notified to the Noteholders for
such purpose. A record of each payment so made will be endorsed on the appropriate
schedule to the Permanent Global Note, which endorsement will be prima facie evidence
that such payment has been made in respect of the Notes.

3. NOTICES

Notices  shall  be  given  as  provided  in  Condition  11,  save  that  so  long  as  the  Notes  are
represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the Temporary
Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing system, in addition
to publication as required by Condition 11, notice may be given by delivery of the
relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled accountholders.

4. PURCHASE AND CANCELLATION

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase by the Republic will be
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Note.

5. DEFAULT

The global  Notes provide that  the holder  may cause the global  Note or  a  portion of  it  to
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the
notice to the Republic the principal amount of Notes which is being declared due and
payable.



Page 19

USE OF PROCEEDS

The net proceeds from the issue of Notes, which will be Euro 2,100,000,000, will be used
by the Republic for its general funding purposes.

GREEK TAXATION

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax
laws currently in force in Greece.  Noteholders who are in doubt as to their personal
tax position should consult their professional advisers.

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the
Notes may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, as the case
may  be,  Coupon  is  not  subject  to  such  tax  by  reason  of  his  being  connected  with  the
Republic or otherwise than merely by holding such Note or Coupon.

No additional amount shall be payable in respect of any Note presented to or for payment
where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is
required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation of Savings
Income.

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from
the sale or redemption of their Notes or Coupons.

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or
transfer of any of the Notes or Coupons.



Page 20

SUBSCRIPTION AND SALE

Alpha Bank A.E., EFG Eurobank Ergasions S.A., HSBC France, Lehman Brothers
International (Europe), National Bank of Greece S.A. and Piraeus Bank S.A. (the
“Managers”) have, pursuant to a Subscription Agreement dated 4 July 2006 (the
“Subscription Agreement”), agreed with the Republic to subscribe and pay for the Notes
at the issue price of 100 per cent. of the principal amount of the Notes.

The Managers are entitled to terminate the Subscription Agreement in certain
circumstances prior to payment to the Republic.

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933
(the  “Securities Act”)  and  are  subject  to  U.S.  tax  law  requirements.  Subject  to  certain
exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to
U.S. persons. The Managers have agreed that it will not offer, sell or deliver any Notes
within  the  United  States  or  to  U.S.  persons,  except  as  permitted  by  the  Subscription
Agreement.

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering)
may violate the registration requirements of the Securities Act.

The Managers have represented and agreed that they have complied and will comply with
all applicable provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with respect to
anything done by it in relation to the Notes in, from or otherwise involving the United
Kingdom.

The Notes have not been and will not be registered under U.S. Securities Act of 1933 (the
“Securities Act”) and may not be offered or sold within the United States except pursuant to
an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the
Securities Act.

Each Manager:

(a) has represented, warranted and undertaken to the Republic that it has offered and sold
the Notes, and will offer and sell the Notes:

(i) as part of their distribution, at any time; and

(ii) otherwise, until 40 days after the Closing Date,

only in accordance with Rule 903 of Regulation S under the Securities Act and,
accordingly, that:

(A) neither it nor any of its affiliates (including any person acting on behalf of
such Manager or any of its affiliates) have engaged or will engage in any
directed selling efforts with respect to the Notes; and

(B) the Manager and its respective affiliates have complied and will comply with
the offering restrictions requirement of Regulation S under the Securities Act;
and

(b) undertaken to the Republic that, at or prior to confirmation of sale, they will have sent
to each distributor, dealer or person receiving a selling concession, fee or other
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remuneration which purchases Notes from it during the restricted period a
confirmation or notice in substantially the following form:

"The Securities covered hereby have not been registered under the United States
Securities Act of 1933 (the Securities Act) and may not be offered or sold within the
United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, (i) as part of their
distribution at any time or (ii) otherwise until 40 days after the later of the
commencement of the offering and the closing date, except in either case in
accordance with Regulation S under the Securities Act. Terms used above have the
meanings given to them by Regulation S."

Each Manager has represented and undertaken to the Republic that:

(a) except to the extent permitted under United States Treasury Regulation
§1.163-5(c)(2)(i)(D) (the D Rules):

(i) they have not offered or sold, and during the restricted period will not offer
or  sell,  any  Notes  to  a  person  who  is  within  the  United  States  or  its
possessions or to a United States person; and

(ii) they have not delivered and will not deliver in definitive form within the
United States or its possessions any Notes sold during the restricted period;

(b) they have, and throughout the restricted period will have, in effect procedures
reasonably designed to ensure that its employees or agents who are directly engaged
in selling Notes are aware that the Notes may not be offered or sold during the
restricted period to a person who is within the United States or its possessions or to a
United States person, except as permitted by the D Rules; and

(c) if it is a United States person, it is acquiring the Notes for the purposes of resale in
connection with their original issuance and, if it retains Notes for its own account, it
will only do so in accordance with the requirements of United States Treasury
Regulation §1.163-5(c)(2)(i)(D)(6),

and, with respect to each affiliate of any Manager that acquires Notes from such Manager for
the purpose of offering or selling such Notes during the restricted period, such Manager
undertakes to the Republic that it will obtain from such affiliate for the benefit of the
Republic the representations and undertakings contained in sub-paragraphs (a), (b) and (c)
above.

Each Manager has represented to the Republic that it has complied and will comply with all
applicable provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with respect to
anything done by it in relation to the Notes in, from or otherwise involving the United
Kingdom.

No action has been taken in any jurisdiction that would permit a public offering of any of the
Notes or, or possession or distribution of the Offering Circular, or any other offering material
relating to the Notes or any supplement, in any country or jurisdiction where action for that
purpose is required.  Further neither the Republic nor the Managers represent that Notes may
at any time lawfully be sold in compliance with any applicable registration or other
requirements in any jurisdiction or pursuant to any exemption available thereunder or
assumes any responsibility for facilitating the same.
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Each Manager agrees that it will comply with all relevant laws, regulations and directives in
each jurisdiction in which it purchases, offers, sells or delivers Notes or have in their
possession or distributes any other offering material relating to the Notes or any supplement.
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GENERAL INFORMATION

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of L.
2187/94, as in force, Laws 2628/98 (for the establishment of the Public Debt
Management Agency (PDMA)), 2682/99 and 3091/2002 and (b) Ministerial
Decisions 2/44524/004 dated 16 June 1999 and published on 7 July 1999 of the
Minister of Finance, 37930/  1264/14 October 2005 of the Prime Minister and
the Minister of Economy and Finance and 238/0094/3 January 2005 of the Minister
of Economy and Finance.

2. Application has been made to list the Notes on the regulated market of the
Luxembourg Stock Exchange pursuant to Chapter 2 of Part III of the Luxembourg
Prospectus Act.

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream,
Luxembourg with a Common Code of 026002427.  The ISIN code for the Notes is
XS0260024277.

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global
Notes and the definitive Notes, and the Deed of Covenant, may be inspected on any
business day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the
Paying Agent.

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States person
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of
the Internal Revenue Code”.
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OFFERING CIRCULAR

The Hellenic Republic

Euro 130,000,000
Fixed to CMS Spread Linked Notes due 2026

Issue Price: 100 per cent.

The Euro 130,000,000 Fixed to CMS Spread Linked Notes due 2026 (the “Notes”) of The
Hellenic Republic (the “Republic”) will bear interest from, and including, 10 July 2006 and
interest  will  be  payable  annually  in  arrear  on  each  Interest  Payment  Date  (see  “Terms and
Conditions of the Notes – Interest”). Payments of interest in respect of the Notes will be
made without deduction for or on account of Greek taxes, as described, and subject to the
exceptions set out, under “Terms and Conditions of the Notes - Taxation”.

The Notes will mature on the Interest Payment Date falling on 10 July 2026.

Application has been made to list the Notes on the regulated market of the Luxembourg Stock
Exchange pursuant to Chapter 2 of Part III of the Luxembourg law of 10 July 2005
concerning prospectuses relating to transferable securities (the “Luxembourg Prospectus
Act”).

The Notes will be represented initially by a temporary global note (the “Temporary Global
Note”), without interest coupons or talons, which is expected to be deposited with a common
depositary  (the  “Common Depositary”)  for  Euroclear  Bank  S.A./N.V.  as  operator  of  the
Euroclear System (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream,
Luxembourg”) for credit on or about 10 July 2006 (the “Closing Date”) to the accounts of
such clearance systems. The Temporary Global Note will be exchangeable for a permanent
global note (the “Permanent Global Note”), without interest coupons or talons, to be held by
the Common Depositary, not earlier than 19 August 2006 upon certification as to non-U.S.
beneficial ownership. Save in the certain limited circumstances described herein, Notes in
definitive form will not be issued in exchange for the Permanent Global Note.

Emporiki Bank

The date of this Offering Circular is 7 July 2006
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This Offering Circular fulfils the requirements for a simplified prospectus pursuant to
Chapter 2 of Part III of the Luxembourg Prospectus Act.  This Offering Circular does not
constitute a prospectus pursuant to Part II of the Luxembourg Prospectus Act transforming
Directive 2003/71/EC (the “Prospectus Directive”) into law in Luxembourg as the Republic
is an EEA Member State and such EEA Member States are not covered, or affected, by the
Prospectus Directive.  Accordingly, this Offering Circular does comply with the format and
the disclosure requirements of the Prospectus Directive and Commission Regulation (EC) No
809/2004 implementing the Prospectus Directive, and it has not been, and will not be,
submitted for approval to any competent authority within the meaning of the Prospectus
Directive.  The Notes, issued pursuant to this Offering Circular, will therefore not qualify for
the benefit of the single European passport pursuant to the Prospectus Directive.

The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Notes is in every
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the
Notes.  The Republic accepts responsibility accordingly.

Emporiki Bank of Greece S.A. (the “Manager”) has not separately verified the information
contained herein. Accordingly, no representation, warranty or undertaking, express or
implied, is made and no responsibility or liability is accepted by the Managers as to the
accuracy or completeness of the information contained in this Offering Circular or any other
information provided by the Republic in connection with the Notes or their distribution.

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Notes and, if
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been
authorised by the Republic or the Managers.

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the
Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that
any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes. Each investor
contemplating purchasing any Notes should make its own independent investigation of the
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic.

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof
or that any other information supplied in connection with the issue of the Notes is correct as
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same.

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be restricted by
law in certain jurisdictions. The Republic and the Manager do not represent that this
document may be lawfully distributed or that the Notes may be lawfully offered, in
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction,
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the
Republic or the Managers which would permit a public offering of the Notes or distribution of
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the
Notes may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor
any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable
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laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular there
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes in
the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”).

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires,
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European
Community (as amended from time to time).
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In  connection  with  the  issue  of  the  Notes,  Emporiki  Bank  of  Greece  S.A.  (the  "Stabilising
Manager") (or persons acting on behalf of the Stabilising Manager) may over-allot Notes
(provided that the aggregate principal amount of Notes allotted does not exceed 105 per cent.
of  the  aggregate  principal  amount  of  the  Notes)  or  effect  transactions  with  a  view  to
supporting the market price of the Notes at a level higher than that which might otherwise
prevail. However, there is no assurance that the Stabilising Manager (or persons acting on
behalf of a Stabilising Manager) will undertake stabilisation action. Any stabilisation action
may begin on or after the date of this Offering Circular and, if begun, may be ended at any
time, but it must end no later than 30 days after the Closing Date.



Page 5

TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and
amendment) the Notes will be subject:

The Euro 130,000,000 Fixed to CMS Spread Linked Notes due 2026 (the “Notes”) are
issued by The Hellenic Republic (the “Republic”) pursuant to (a) article 1 of L. 2187/94,
as in force, Laws 2628/98 (for the establishment of the Public Debt Management Agency
(PDMA)), 2682/99 and 3091/2002 and (b) Ministerial Decisions 2/44524/004 dated 16 June
1999 and published on 7 July 1999 of the Minister of Finance, 37930/  1264/14 October
2005 of the Prime Minister and the Minister of Economy and Finance and 238/0094/3
January 2005 of the Minister of Economy and Finance.  Payments in respect of the Notes
will be made pursuant to an Agency Agreement (the “Agency Agreement”) dated 7 July
2006 and made between the Republic and CACEIS Bank Luxembourg as fiscal and paying
agent and agent bank (the “Agent”, which expression shall include any successor agent).

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 7 July 2006 and made by
the Republic.

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection,
during normal business hours at the specified office of the Agent. The Noteholders and
the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the benefit of, all the
provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which are binding on
them.

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail.
Any reference herein to “Noteholders” shall mean the holders of the Notes and any
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined
below).

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE

The Notes are in bearer form and in the denomination of Euro 1,000 (the “Specified
Denomination”). The Notes are issued with interest coupons for the payment of interest
(the “Coupons”) attached.

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. The
Republic and the Agent may deem and treat the bearer of any Note or Coupon as the
absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any notice of
ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for all
purposes.

For as long as any of the Notes are represented by a global Note held on behalf of
Euroclear  Bank  S.A./N.V.  as  operator  of  the  Euroclear  System  (“Euroclear”) and
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person
(other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the
records of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal
amount of such Notes (in which regard any certificate or other document issued by
Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Notes standing to
the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of
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manifest error) shall be treated by the Republic and the Agent as the holder of such nominal
amount of such Notes for all purposes other than with respect to the payment of principal or
interest  on  the  Notes,  for  which  purpose  the  bearer  of  the  relevant  global  Note  shall  be
treated by the Republic and the Agent as the holder of such Notes in accordance with and
subject to the terms of the relevant global Note (and the expressions “Noteholder” and
“holder of Notes” and related expressions shall be construed accordingly). Notes which
are represented by a global Note will be transferable only in accordance with the rules
and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the case
may be.

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu with all
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 10 July
2006 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one above the
other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. The due
and punctual payment of the Notes and the performance of the obligations of the Republic
with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic.

So long as any Note remains outstanding, the Republic shall not create or permit to
subsist any mortgage, pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues,
properties or assets to secure any External Indebtedness, unless the Notes shall also be
secured by such mortgage, pledge, lien or charge equally and rateably with such External
Indebtedness or by such other security as may be approved by an Extraordinary
Resolution of the Noteholders (as described in Condition 10).

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of
the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency other than the
lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any
existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the
lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or initially placed with a foreign
institution or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the
Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or future
indebtedness for borrowed money of any other person which is borrowed from or initially
placed with a foreign institution or person under a contract governed by the laws of a
jurisdiction other than the Republic).

3. INTEREST

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates

The Notes bear interest from and including 10 July 2006 (the “Interest
Commencement Date”) and interest will be payable annually in arrear on 10 July in
each year (each an “Interest Payment Date”). The first Interest Payment Date will fall in
July 2007. If any Interest Payment Date would otherwise fall on a day which is not a
Business Day it shall be postponed to the next day which is a Business Day unless it
would thereby fall into the next calendar month in which event such Interest Payment
Date shall be brought forward to the immediately preceding Business Day. Interest will
be payable in respect of each Interest Period (which expression shall mean the period
from and including the Interest Commencement Date to but excluding the first Interest
Payment Date and each successive period from and including an Interest Payment Date
to but excluding the next succeeding Interest Payment Date). The Interest Periods
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commencing on the Interest Commencement Date to but excluding the Interest Payment Date
falling  in  July  2011  are  each  a  “Fixed Rate Interest Period”.  Each subsequent Interest
Period is a “Floating Rate Interest Period”.

(2) Interest Accrual

Each Note will cease to bear interest from and including its due date for redemption unless,
upon due presentation, payment of the principal in respect of the Note is improperly withheld
or refused or unless default is otherwise made in respect of payment. In such event, interest
will continue to accrue until whichever is the earlier of: the date on which all amounts due in
respect of such Note have been paid; and five days after the date on which the full amount of
the moneys payable in respect of such Notes has been received by the Agent and notice to
that effect has been given to the Noteholders in accordance with Condition 11.

(3) Rate of Interest

The rate of interest payable from time to time in respect of the Notes (the “Rate of Interest”)
will be determined on the basis of the following provisions:

(a) The Rate of Interest payable in respect of each Fixed Rate Interest Period will be 6%
per annum.

(b) Subject to paragraph (c) below, the Rate of Interest applicable to each Floating Rate
Interest Period will be equal to EUR CMS10y, subject a minimum rate of interest of
0.00% and a maximum rate of interest of (EUR CMS 10y + Spread).

(i) for the purposes of this sub-paragraph (b):

Spread means 22x (Converted GBP CMS 10y – EUR CMS 10y);

 “EUR CMS 10y” means the annual swap rate expressed as a percentage for
a EURIBOR interest rate swap transaction with a term equal to 10 years
which appears on the Reuters screen ISDAFIX2 page at 12.00 am
(Frankfurt Time) on the Interest Determination Date;

 “GBP CMS 10y” means the annual swap rate expressed as a percentage for
a GBP interest rate swap transaction with a term equal to 10 years which
appears on the Reuters screen ISDAFIX2 page at 11.00 am (London Time)
on the Interest Determination Date; and

(ii) in order for both the GBP and Euro rates to have the same frequency, the
GBP CMS 10y shall be converted with the following formula:

1
2

10yCMSGBP110yCMSGBPConverted
2

−





 +=

(iii) if either EUR CMS 10y or GBP CMS 10y does not appear on the Reuters
Page ISDAFIX2 on an Interest Determination Date, EUR CMS 10y or GBP
CMS 10y, as applicable, will be a percentage determined on the basis of the
mid-market annual swap rate quotations provided by the Reference Banks
at approximately 11.00 a.m. (London Time) on that Interest Determination
Date. The Agent will request the principal London office of each of the
Reference Banks to provide a quotation and will take the arithmetic mean
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of the quotations, eliminating the highest quotation (or, in the event of
equality, one of the highest) and the lowest (or, in the event of equality, one
of the lowest). If three or less than three quotations are provided, the
arithmetic average will be calculated using all quotations available. For this
purpose, the “mid-market annual swap rate” means the arithmetic mean of
the bid and offered rate quotations for the annual fixed leg, calculated on
30/360 day count basis, of a fixed-for-floating Euro or GBP denominated
interest rate swap transaction with a designated maturity of ten years for
EUR CMS10y or GBP CMS10y respectively, commencing on the first day
of the relevant Interest Period for a representative amount of EUR
130,000,000 with an acknowledged dealer of good credit in the swap
market.

For the purposes of this paragraph (b), “Reference Banks” means five leading swap
dealers in the interbank market as chosen by the Agent.

 (c) In these Terms and Conditions (except where otherwise defined), the expression:

(i) "Business Day" means any day which is a day on which the Trans-European
Automated  Real-Time  Gross  Settlement  Express  Transfer  (TARGET)
System is open;

(ii) "Euro-zone" means the countries of the European Union which from time to
time have adopted the Euro currency; and

(iii) "Interest Determination Date" means the date which is two Business Days
prior to the first day of the Interest Period for which the rate will apply.

(4) Determination of Rate of Interest and Interest Amounts

The Agent shall, as soon as practicable after 11.00 a.m. (London time) on each Interest
Determination Date, but in no event later than the third Business Day thereafter,
determine the euro amount payable in respect of interest on the Specified Denomination
(the "Interest Amount") for the relevant Interest Period. Each Interest Amount shall
be determined by applying the Rate of Interest to the Specified Denomination,
multiplying the sum by the actual number of days in the Interest Period concerned (such
number of days being calculated on the basis of a year of 360 days with 12 30-day
months) divided by 360 and rounding the resultant figure to the nearest cent (half a cent
being rounded upwards).

(5) Publication of Rate of Interest and Interest Amount

The Agent shall cause the Rate of Interest, and any amendment thereto, and each
Interest  Amount  for  each  Interest  Period  and  the  relative  Interest  Payment  Date  to  be
notified to the Republic and to any stock exchange on which the Notes are at the
relevant time listed and to be published in accordance with Condition 11 as soon as
possible after their determination but in no event later than the second Business Day
thereafter. The Interest Amount and Interest Payment Date may subsequently be
amended (or appropriate alternative arrangements made by way of adjustment) without
notice in the event of an extension or shortening of the Interest Period.
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(6) Notifications, etc. to be Final

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and decisions
given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance with the provisions
of this Condition, whether by the Reference Banks (or any of them) or the Agent, will (in the
absence of wilful default, bad faith or manifest error) be binding on the Republic, the Agent
and all Noteholders and Couponholders and (in the absence as referred to above) no liability
to the Republic or the Noteholders or the Couponholders shall attach to the Agent in
connection with the exercise or non-exercise by it of its powers, duties and discretions under
this Condition.

(7) Agent

The Republic will procure that so long as any of the Notes remains outstanding there
shall  at  all  times  be  an  Agent  for  the  purposes  of  the  Notes  and  the  Republic  may
terminate the appointment of the Agent. In the event of the appointed office of any bank
being unable or unwilling to continue to act as the Agent or failing duly to determine
the Rate of Interest and the Interest Amount for any Interest Period, the Republic shall
appoint the Euro-zone office of another major bank engaged in the Euro-zone interbank
market to act in its place. The Agent may not resign its duties or be removed without a
successor having been appointed.

4. REDEMPTION AND PURCHASE

(1) Final Redemption

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Notes will
be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date falling on or around
10 July 2026 (the “Maturity Date”).

(2) Purchases

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open market or
otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together
with (in the case of definitive Notes) any unmatured Coupons attached thereto or
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to
all holders of Notes alike.

(3) Cancellation

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid and
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of
definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may
not be re-issued or re-sold.

5. PAYMENTS

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer
to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect
of the Notes will (subject as provided below) be made against presentation or surrender of
such Notes or Coupons, as the case may be, at any specified office of the Agent outside
the  United  States.  If  any  Notes  are  redeemed  or  become  repayable  in  accordance  with
these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable on surrender of
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each  Note.  All  payments  of  interest  and  principal  with  respect  to  Notes  will  be  made
outside the United States. Upon the due date for redemption of any Note all unmatured
Coupons relating to such Note (whether or not attached) shall become void and no
payment shall be made in respect of them.

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a Payment
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other
sum in respect of any such delay.  For these purposes, “Payment Day” means (subject to
Condition 8) any day which is both:

(i) a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in
the relevant place of presentation; and

(ii) a day on which the TARGET System is operating.

If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest Payment
Date  (or  from  the  Interest  Commencement  Date,  as  the  case  may  be)  will  be  paid  only
against surrender of such Note.

The name of the initial Agent and its initial specified offices are set out below. The
Republic reserves the right at any time to vary or terminate the appointment of the Agent
and to appoint additional or other Agents and/or to approve any change in the specified
office of any Agent, provided that it will, so long as any of the Notes is outstanding,
maintain (i) an agent bank (which may be the Agent) and (ii) a paying agent (which may
be the Agent) having a specified office in a leading financial centre in continental Europe
which, so long as the Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange and the rules
of such exchange so require, shall be Luxembourg, termination or change shall only take
effect (other than in the case of insolvency, when it shall be of immediate effect) after not
less than 30 days’ prior notice thereof shall have been given to the Noteholders in
accordance with Condition 11 and provided further that neither the resignation nor
removal of the Agent shall take effect, except in the case of insolvency as aforesaid, until
a new Agent has been appointed.

Furthermore, the Republic undertakes that any paying agent maintained shall have a
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold
or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings Income unless
such obligation is imposed by the same European Directive.

Payments  in  respect  of  the  Notes  will  be  subject  in  all  cases  to  any  fiscal  or  other  laws
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6.

6. TAXATION

All  payments  of  principal  and/or  interest  in  respect  of  the  Notes  and  Coupons  will  be
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes,
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence
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of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable
in respect of any Note or Coupon presented for payment:

(a) by  or  on  behalf  of  a  holder  who  is  subject  to  such  Tax  in  respect  of  such  Note  or
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or
receiving principal or interest in respect thereof; or

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for
exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a
declaration or claim, such holder fails to do so; or

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for
payment on the last day of such 30 day period; or

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation
of Savings Income.

The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means:

(i) the due date for payment thereof; or

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies
having  been  so  received,  notice  to  that  effect  is  duly  given  to  the  Noteholders  in
accordance with Condition 11 or individually.

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of
principal.

Any reference in these Terms and Conditions to interest  in  respect  of  the Notes shall  be
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of
interest.

7. EVENTS OF DEFAULT

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs:

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes or
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the
due date for such payment; or

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or
provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days after written
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Note; or

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it
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becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured;
or

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the
Notes,

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal
amount of the outstanding Notes may (i) give notice in writing to the Republic and to the
Agent in accordance with Condition 11 that such Notes are immediately due and payable
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting
that such Notes are immediately due and payable, whereupon such Notes shall become
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted.

The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes (at
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default
giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of
any Noteholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all
holders of the Notes

8. PRESCRIPTION

Claims  for  payment  of  principal  in  respect  of  the  Notes  shall  be  prescribed  upon  the
expiry  of  ten  years,  and  claims  for  payment  of  interest  in  respect  of  the  Notes  shall  be
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.

9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be
surrendered before replacements will be issued.

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Noteholders to
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement.
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic
at any time upon the request in writing of the holder or holders of 10 per cent. or more in
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principal amount of the Notes for the time being outstanding. The quorum for any
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of
the Notes for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal
amount of the Notes for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However,
at any meeting, the business of which is to:

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any
instalment of interest on the Notes;

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the
Notes;

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the
maturity of the Notes;

(iv) reduce the interest rate on the Notes or any premium payable upon redemption of the
Notes;

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or
the places at which interest, premium (if any) or principal of Notes is payable;

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem Notes, or
permit the Republic to redeem Notes if, prior to such action, the Republic is not
permitted to do so;

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and
Conditions of the Notes;

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice,
consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the
Terms and Conditions of the Notes;

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the
Notes;

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below;

(xi) change the governing law provision of the Notes;

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Notes to
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Note; or

(xiii) appoint a committee to represent Noteholders after an event of default occurs;

(each a “Reserved Matter”)

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than
75 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding
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or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time
being outstanding at any adjourned meeting.

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the
Noteholders or by Written Resolution and will be binding on all the Noteholders (whether
or not they are present at such meeting and whether or not may sign the Written
Resolution) and on all Couponholders.

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Noteholders
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal
amount of the Notes for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned
meeting of aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in
the case of  a  matter  other  than a  Reserved Matter,  at  least  66 2/3 per  cent.  of  the aggregate
principal  amount  of  the Notes for  the time being outstanding or  at  least  25 per  cent.  at  any
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Notes for the time being
outstanding.

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount
of  the  Notes  for  the  time  being  outstanding,  or  (ii)  in  the  case  of  a  matter  other  than  a
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for
the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Noteholders.

The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Notes,
amend the Agency Agreement or the Notes (Non-Material Amendments) for the purpose
of:

(i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Notes;

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic;

(iii) securing the Notes;

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective
provision in the Notes or the Agency Agreement; or

(v) amending the Agency Agreement or any of the Notes in any manner which the
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the
Notes and does not adversely affect the interest of any holder of the Notes;

(vi) correcting at its opinion a manifest error of a formal, minor or technical nature; or

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided
that such modification is not in the opinion of the Agent materially prejudicial to
the interests of the Holders.

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Noteholders and
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent
to the Noteholders as soon as practicable thereafter.

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of Noteholders,
(ii) Condition 10 (Meetings of Noteholders and Modification) of the Offering Circular and
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Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Noteholders) and
(iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the required
percentage of holders of the Notes are present at a meeting for quorum purposes, or has
consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice,
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Notes or the Agency
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of
acceleration of the Notes, any Notes that the Republic owns or controls directly or indirectly
will be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Notes owned,
directly or indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and
other local authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled,
directly or indirectly by the Republic.

 “Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other
entity.

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any
Noteholder in accordance with the provisions of this Condition 10  or Condition 7, the
relevant Noteholder must deposit its Notes with the Agent and obtain two copies of an
acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the Agent and
certifying the nominal amount of Notes so deposited.  Any request so made, notice so given
or Written Resolution so signed by any Noteholder must be accompanied by an
Acknowledgment issued to the Noteholder.  Notes so deposited will not be released until the
earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, notice or Written
Resolution becoming effective in accordance with these Terms and Conditions and will only
be released against surrender of a relevant Acknowledgment.

11. NOTICES

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes are
listed on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange and the rules of that
exchange so require, in the d’Wort or any other daily newspaper of general circulation in
Luxembourg. Such notice shall be deemed to have been given on the date of such publication
in the relevant newspaper or, if published more than once, on the date of the first such
publication. If publication is not practicable in any such newspaper as is mentioned above,
notices will be valid if given in such other manner, and shall be deemed to have been given
on such dates, as the Agent shall determine. Couponholders shall be deemed for all
purposes to have notice of the contents of any notice given to the Noteholders in
accordance with this Condition 11.

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in writing and
given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with the Agent. A copy
of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Economy
and Finance, General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address:

Ministry of Economy and Finance
General Accounting Office
Public Debt Directorate
37 Panepistimiou St.
101 65 Athens – Greece
Tel. 00 30 210 3338 360
Fax. 00 30 210 3234 967
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12. AGENT

In acting under the Agency Agreement, the Agent in its role as fiscal and paying agent will
act solely as agent of the Republic and does not assume any obligations or relationships of
agency or trust to or with the Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement
contains provisions for the indemnification of the Agent and for relief from responsibility in
certain circumstances, and entitles it to enter into business transactions with the Republic
without being liable to account to the Noteholders or the Couponholders for any resulting
profit.

13. FURTHER ISSUES

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Noteholders
or Couponholders to create and issue further notes having terms and conditions the same
as the Notes or the same in all respects save for the amount and date of the first payment
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Notes.

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and shall be
construed in accordance with, English law.

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Agent, the
Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the
Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of
or in connection with the Agency Agreement, the Notes and the Coupons (together referred to
as “Proceedings”) may be brought in such courts.

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such
Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably
agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction.

Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction,
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax
00 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner
permitted by law.

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency
Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making,
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.
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Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law.

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act
1999 to enforce any term of this Note, but this does not affect any right or remedy of any
person which exists or is available apart from that Act.

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such
Proceedings if such person is successful in such Proceedings.
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN GLOBAL
FORM

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which apply
to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect of the terms
and conditions of the Notes set out in this document. The following is a summary of
certain of those provisions:

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon
certification as to non-U.S. beneficial ownership.

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole but not, in part, for definitive
bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or
have announced an intention permanently to cease business and no alternative
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or
referred to in Condition 6 which would not be required were the Notes in definitive
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and
is continuing.

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of the
Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not be the
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal
amount of the Permanent Global Note (which may be equal to or (provided that, if the
Permanent Global Note is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system
agrees) less than the outstanding principal amount of Notes represented thereby) for
definitive Notes on or after the exchange date specified in such notice.

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global Note
may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial exchange, present it
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Note,
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Notes in
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already
been paid on the Permanent Global Note), security printed in accordance with any applicable
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III,
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent
Global Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and
returned to the holder together with any relevant definitive Notes.

2. PAYMENTS

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an interest
in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided that, in the case
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent
Global Note, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided.

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the Permanent
Global Note will be made against presentation for endorsement and, if no further payment
falls to be made in respect of the Notes, surrender of the Permanent Global Note to or to
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the order of the Agent as shall have been notified to the Noteholders for such purpose. A
record of each payment so made will be endorsed on the appropriate schedule to the
Permanent Global Note, which endorsement will be prima facie evidence that such
payment has been made in respect of the Notes.

3. NOTICES

Notices  shall  be  given  as  provided  in  Condition  11,  save  that  so  long  as  the  Notes  are
represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the Temporary
Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing system, in addition
to publication as required by Condition 11, notice may be given by delivery of the
relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled accountholders.

4. PURCHASE AND CANCELLATION

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase by the Republic will be
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Note.

5. DEFAULT

The global  Notes provide that  the holder  may cause the global  Note or  a  portion of  it  to
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the
notice to the Republic the principal amount of Notes which is being declared due and
payable.
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USE OF PROCEEDS

The net proceeds from the issue of Notes, which amount to Euro 130,000,000, will be
used by the Republic for its general funding purposes.

GREEK TAXATION

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax
laws currently in force in Greece.  Noteholders who are in doubt as to their personal
tax position should consult their professional advisers.

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the
Notes may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, as the case
may  be,  Coupon  is  not  subject  to  such  tax  by  reason  of  his  being  connected  with  the
Republic or otherwise than merely by holding such Note or Coupon.

No additional amount shall be payable in respect of any Note presented to or for payment
where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is
required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation of Savings
Income.

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from
the sale or redemption of their Notes or Coupons.

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or
transfer of any of the Notes or Coupons.
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SUBSCRIPTION AND SALE

The Managers have, pursuant to a Subscription Agreement dated 7 July 2006 (the
“Subscription Agreement”), agreed with the Republic to subscribe and pay for the Notes
at the issue price of 100 per cent. of the principal amount of the Notes.

The Managers are entitled to terminate the Subscription Agreement in certain
circumstances prior to payment to the Republic.

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933
(the  “Securities Act”)  and  are  subject  to  U.S.  tax  law  requirements.  Subject  to  certain
exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to
U.S. persons. The Managers have agreed that it will not offer, sell or deliver any Notes
within  the  United  States  or  to  U.S.  persons,  except  as  permitted  by  the  Subscription
Agreement.

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering)
may violate the registration requirements of the Securities Act.

Each of the Managers have represented and agreed that it has complied and will comply
with all applicable provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with
respect to anything done by it in relation to the Notes in, from or otherwise involving the
United Kingdom.
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GENERAL INFORMATION

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of L.
2187/94, as in force, Laws 2628/98 (for the establishment of the Public Debt
Management Agency (PDMA)), 2682/99 and 3091/2002 and (b) Ministerial
Decisions 2/44524/004 dated 16 June 1999 and published on 7 July 1999 of the
Minister of Finance, 37930/  1264/14 October 2005 of the Prime Minister and
the Minister of Economy and Finance and 238/0094/3 January 2005 of the Minister
of Economy and Finance.

2. Application has been made to list the Notes on the regulated market of the
Luxembourg Stock Exchange pursuant to Chapter 2 of Part III of the Luxembourg
Prospectus Act. As long as the Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange,
the Republic will maintain a paying agent having a specified office in Luxembourg.

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream,
Luxembourg with a Common Code of 026034949.  The ISIN code for the Notes is
XS0260349492.

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global
Notes and the definitive Notes, and the Deed of Covenant, may be inspected on any
business day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the
Agent.

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States person
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of
the Internal Revenue Code”.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/47585/0023Α (1)
 Απόφαση επανέκδοσης 5ετών ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας, με ημερομηνία επα−
νέκδοσης 25.8.2006 και λήξης 20.8.2011.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν.2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 «Διαρ−
ρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων 
κ.α.δ.» (ΦΕΚ 16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν.2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/70563/0023Α/27.12.2005 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
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λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».
14. Το υπ’ αριθμ. 793/18.8.2006 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 

αποφασίζουμε:
 Ορίζουμε τους βασικούς όρους καθώς και την διαδι−

κασία της δημοπρασίας μέσω της οποίας θα διατεθούν 
με επανέκδοση στις 25.8.2006 τίτλοι του Ελληνικού Δη−
μοσίου σε άυλη μορφή, 5ετούς διάρκειας, σταθερού επι−
τοκίου, λήξης 20.8.2011 καθώς και τη διάθεση σε φυσικά 
πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 25.8.2006 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημερομηνία αρ−
χικής έκδοσης 24.5.2006 και λήξης 20.8.2011, με πρώτο 
τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει την 24.5.2006 και λήγει 
την 20.8.2007 (long coupon).

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι 3,90% ετησίως 
σταθερό για όλη την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό, το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο ΕΥΡΩ (€ 1.000.000.000) .

Τα ομόλογα φέρουν κωδικό ISIN GR 01 14019 442 και 
CFI DBFTGB και επίσης φέρουν κωδικούς ISIN κατά την 
αποσύνδεση των τοκομεριδίων.

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual(ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2007 και για τα επόμενα έτη την ίδια ημερομηνία 
μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. Για 
την πρώτη ημερομηνία πληρωμής θα υπολογιστεί ο 
τόκος από την 24.5.2006 (συμπεριλαμβανομένης) μέ−
χρι την 20.8.2007 (μη συμπεριλαμβανομένης). Οι τόκοι 
που αναλογούν για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα 
υπολογιστούν επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας 
(€1.000), επί το ονομαστικό επιτόκιο 3,90% και επί το 
κλάσμα των ημερών 88/365 (για το χρονικό διάστημα 
από 24.5.2006 έως 20.8.2006) ) πλέον 365/365 επί το 
ονομαστικό επιτόκιο 3,90% (για το χρονικό διάστημα 
20.8.2006 έως 20.8.2007). Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το 
χρονικό διάστημα από την 24.5.2006 μέχρι την 25.8.2006 
και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 9,94

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

 Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) 
και θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 22 
Αυγούστου 2006, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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 του πέντε εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€ 5.000.000) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό.

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 ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής. 

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους τόκους (clean price).

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 
υποβάλλουν 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 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών. 

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 
22 Αυγούστου 2006 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 22 Αυγούστου 2006 και 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον Οργα−
νισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 24 Αυγούστου 2006), να υποβάλουν προ−
σφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση 
σταθμική τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% 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 
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Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία που 
προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής 
ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφο−
ρές των προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρα−
σιών ομολόγων. 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 24 Αυγού−
στου 2006, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 25 Αυγούστου 2006, ημερο−
μηνία διάθεσης των τίτλων.

11) Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυνα−
τότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). 

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού 

25 Αυγούστου 2006 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Πα−
ρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2006, η Τράπεζα Ελλάδος, οι 
τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, 
οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την 
παραπάνω έκδοση, μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους, 
που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απεριόριστα 
ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα έχουν καθορίσει 
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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
GR 0A 14019 787 για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 

των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο Β ISIN (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς 
και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων 
καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2006 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 17673/1171 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7781/478/13.4.2006 απόφα−

σης Συγκρότησης του Ε.Σ.Μ.Ε.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2960 /1999 ( ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
2. Το άρθρο 32 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α΄) «’Ιδρυση 

και λειτουργία βιομηχανικών –βιοτεχνικών εγκαταστά−
σεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις».

3. Το π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ Α΄ 96) «Σύσταση και ορ−
γάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53778 (1)
 Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.3320/2005 «Ρυθμίσεις 

θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νο−
μικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 
για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48Α).

β. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (107Α).

γ. Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για 
τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
στο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 134Α).

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τις από 15.12.2004 και 17.12.2004 αποφάσεις του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου των Υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτές διατυπώθηκαν στα με 
αριθμό 53/2004 και 54/2004 πρακτικά του.

3. Την υπ’ αριθμ. 259/20.1.2006 απόφαση του Δ΄ Τμή−
ματος του Α.Σ.Ε.Π.

4. Το υπ’ αριθμ. 7521/7.6.2006 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο δεν υφί−
στανται κενές οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου των ίδιων ή αντιστοίχων ή 
παρεμφερών ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας.

5. Το γεγονός της εμπρόθεσμης υποβολής αιτήσεων 
εκ μέρους των ενδιαφερομένων για υπαγωγή τους στις 
διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004.

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού των αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» 
(1432Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 
179/9.2.2006 όμοια (Β΄ 204/13.2.2006).

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ύψους ογδόντα μίας χιλιάδων (81.000) ευρώ περίπου, 
η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΦ 
907−10/ΚΑΕ ομάδας 0200). Η ανωτέρω δαπάνη για το 
τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των εί−
κοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ περίπου και θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ανωτέρω προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

 F
Αριθμ. 2/54545/0023Α (4)
   Απόφαση διάθεσης 10 ετών ομολόγων Ελληνικού Δημο−

σίου επανέκδοσης (reopening) στις 29.9.2006 με δημό−
σια εγγραφή και με ημερομηνία λήξης 20.7.2016.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/76.7.1998 «Σύσταση Νο−
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/ 25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/1430/0023Α/12.1.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 18.1.2006 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 
άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 10 ετούς διάρκειας, 
λήξης 20.7.2016»

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών στους Υφυπουρ−
γούς Οικονομίας και Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια.

14. Το υπ’ αριθμ. /22.9.2006 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Τη διάθεση στις 29.9.2006, τίτλων με άνοιγμα (re−
opening) της αρχικής έκδοσης (18.1.2006) ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, 1 θετούς διάρκειας, και λήξης 20.7.2016.

Α. Βασικοί όροι έκδοσης
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγγρα−

φή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας δέκα(10) ετών, με ημε−
ρομηνία έκδοσης 18.1.2006 και λήξης 20.7.2016.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 97,421% της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 26 Σεπτέμβριοι; 2006, στη δημοπρα−
σία ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεώτερη απόφαση μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 3,60% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ISMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Στις 29.9.2006 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 18.1.2006 μέχρι και 
29.9.2006 σε ευρώ στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει από 
το βασικό επιτόκιο 3,60% επί το κλάσμα ημερών 254/365 
και είναι ίση με 2.505,205%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι 
για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι € 25,05.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.
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9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN Β, ο οποίος δεν 
έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η 
αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τη φοροαπαλλαγή.

Β΄  Διαδικασία διάθεσης με δημόσια εγγραφή
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων 
θα αρχίσει την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2006 και θα 
ολοκληρωθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2006.

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά: Το Α.Φ.Μ. τους,

Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
Τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.,
Τη μερίδα και τον λογαριασμότους στο Σ.Α.Τ.,
Το ποσό των ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυ−
τή τα 1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και 
διάθεσης ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η 
κατανομή και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α., σε πολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν δι−
αθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν το 
σύστημα των αύλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β 
μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνο−
νται στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β σε Α 
και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου 2006, ημερομηνία ανοίγ−
ματος (re−opening) της έκδοσης της 18.01.2006.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα δοθεί 

προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 
0,04%.

Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2006 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
     Αριθμ. 34814/B7 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5318π.έ./Β7 (ΦΕΚ 324/

τ.Β΄/11.2.2004) υπουργικής απόφασης, που αφορά στο 
Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τε−
χνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «Διοικητική των Επιχειρήσεων», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) 
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση 
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. Β7/450/13.10.1998 (ΦΕΚ 1151/τ.B΄/3.11.1998) 
Υπ. Απ. «Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών» με τίτλο «Επιστήμες των Απο−
φάσεων» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
με την συνεργασία των Τμημάτων Πληροφορικής και 
Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 5318π.έ./Β7 
(ΦΕΚ 324/τ.B΄/11.2.2004) Υπ. Απ., η οποία τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 38619/Β7 (ΦΕΚ 876/τ.Β΄/14.6.2004).

5. Τις διατάξεις του ν. 3027/2002, αρθρ. 3 παρ. δ), 
περίπτωση αα΄ (ΦΕΚ 152/Α΄/28.6.2002) που αφορούν τη 
μετονομασία του Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε 
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήμα−
τος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ο.Π.Α. 
(συνεδρία 23.3.2005).
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/51895/0022 (1)

    Εφημερίες γιατρών Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ «ΕΛΠΙΣ». 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των:
α. ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/7.10.1983).
β. ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992).
γ. ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/21.8.1997).
δ. ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/20.10.1998).
ε. ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/5.1.1999).
στ. ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89/Α/22.4.1998).
ζ. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978.
η. ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999).
θ. ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/2.3.2001).
ι. ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/27.6.2001).
ια. ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/2003), και ιδίως το άρ−

θρο 45.
ιβ. Του άρθρου 35 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132/

τ.Α΄/16.7.2004).
ιγ. Την υπ’ αριθμ. Υ3α/Γ.Π.οικ.81535/2005 απόφαση (ΦΕΚ 

1188/τ.Β΄/26.8.2005).
2. Του π.δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73/α/25.5.1987) άρθρο 1 παρ. β.
3. Το υπ’ αριθμ. 7823/26.6.2006 έγγραφο του Γ.Ν.Αθήνας 

«ΕΛΠΙΣ».
4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 

1432/τ.Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, 
όπως ισχύει.

5. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του 
Γ.Ν. Αθήνας «ΕΛΠΙΣ».

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους ποσού 180.000,00 € η οποία θα αντιμε−
τωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0562 του Φ.210 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. 138299/30.1.2006 
(ΦΕΚ 92/τ.Β΄/30.1.2006) κοινή απόφαση των Υπουργών 
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Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού 
και στην ετήσια πίστωση Νοσοκομείων και Κέντρων 
Υγείας προσθέτουμε τα εξής ποσά:

  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  ΔΑΠΑΝΗ
Γ.Ν.Αθήνας «ΕΛΠΙΣ 180.000,00 €
Η αύξηση αυτή αποτελεί την τελική οριστικοποίηση 

των δαπανών για εφημερίες έτους 2006 και οποιαδή−
ποτε νέα μεταβολή θα μπορεί να γίνει μόνο με ισόποση 
ανακατανομή πιστώσεων του ίδιου κωδικού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφαση 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

      Αριθμ. 2/54530/0023Α (2)
Απόφαση διάθεσης 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δη−

μοσίου στις 29.9.2006 μέσω Δημοπρασίας με άνοιγ−
μα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 18.1.2006 και 
λήξης 20.7.2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών 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/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/1430/0023Α/12.1.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
σης 18.1.2006 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 
άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 10ετούς διάρκειας, 
λήξης 20.7.2016.

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών», 
όπως ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. 2/70563/0023Α/27.12.2005 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

15. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ..../22.9.2006 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας μέσω της οποίας θα 
διατεθούν στις 29.9.2006 τίτλοι με άνοιγμα re−opening 
της αρχικής έκδοσης (18.1.2006) ομολόγων του Ελλη−
νικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
10ετούς διάρκειας, και λήξης 20.7.2016.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 29.9.2006 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, με ημερομηνία αρ−
χικής έκδοσης 18.1.2006 και λήξης 20.7.2016.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 ευρώ.
3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 

της αρχικής έκδοσης 3,60% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
χίλια εκατ. ευρώ (€1.000.000.000)

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ISMΑ)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Στις 29.9.2006 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 18.1.2006 μέχρι και 
29.9.2006 σε ευρώ στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει 
από το βασικό επιτόκιο 3,60% επί το κλάσμα ημερών 
254/365 και είναι ίση με 2,505205%. Έτσι οι δεδουλευ−
μένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι 
€ 25,05.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
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εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε ευρώ σταθερού επιτοκίου.

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) 
και θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 26 
Σεπτεμβρίου 2006, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό.

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

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής.

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους (clean 
price).

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 
υποβάλλουν 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 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών.

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 
26 Σεπτεμβρίου 2006 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή 
ώρα Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια 
ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 26 Σε−
πτεμβρίου 2006 και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 

δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 28ης Σεπτεμβρίου 2006), να υποβάλουν 
προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση 
σταθμική τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% 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 προσφο−
ρές των προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρα−
σιών ομολόγων. 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 28ης Σε−
πτεμβρίου 2006, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου 2006, ημε−
ρομηνία ανοίγματος (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
(18.1.2006).

11) Στα τοκομερίδια των αύλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ISIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 18.1.2006.

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

29ης Σεπτεμβρίου 2006 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι 
και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και τη 
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2006, η Τράπεζα Ελλάδος, οι 
τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, 
οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την 
παραπάνω επανέκδοση (29.9.2006), μπορούν να διαθέ−
τουν τους τίτλους, που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, 
σε απεριόριστα ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα 
έχουν καθορίσει οι ίδιοι.
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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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παράγωγους τίτλους, 
δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή των τοκομεριδίων 
από το σώμα και αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις 
για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο Β ISIN (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς 
και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωσης πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση, που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων 
καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2006 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
      Aριθμ. 1062424/4733/ΔΕ−Β (3)

Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.  

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 3 του 

ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α 211) με τις οποίες συστήθηκαν στο 

Υπουργείο Οικονομικών υπηρεσίες φορολογικού ελέγ−
χου με τον τίτλο Ελεγκτικά Κέντρα.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α 203) με τις 
οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των Ελε−
γκτικών Κέντρων.

4. Την υπ’ αριθμ. 1124040/2112/Α0006/9.11.1998 ΑΥΟ (ΦΕΚ−
1177) περί ανακατανομής της κατά τόπον αρμοδιότητας 
μεταξύ του Π.Ε.Κ. Αθηνών και του Π.Ε.Κ. Πειραιά.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α΄−
149) περί σύστασης Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέ−
ντρου (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών.

6. Την υπ’ αριθμ. 1099054/1224/0006Α/9.12.2004 (Β΄ 
– 1880), «Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των 
Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού 
Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)».

7. Την υπ’ αριθμ. 100414/3000/ΔΕ−Β/31.12.2004 (ΦΕΚ 
Β΄ 3/10.2.2005) περί του ανακαθορισμού της καθ’ ύλην 
αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε 
θέματα φορολογικού ελέγχου.

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του 
ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α285), με τις οποίες ορίζεται ότι με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ανα−
τίθεται σε μία Ελεγκτική Αρχή η αρμοδιότητα διενέρ−
γειας τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου όλων 
των εκκρεμών υποθέσεων των υποχρέων, των οποίων 
οι εκκρεμείς υποθέσεις υπάγονται κατά τις κείμενες 
διατάξεις, στην ελεγκτική αρμοδιότητα διαφορετικών 
υπηρεσιών.

9. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 
3 του ν. 2343/1995, όπως ισχύουν μετά την τροποποίη−
σή τους με τις παραγράφους 9, 10 και ειδικότερα της 
παραγράφου 11 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999, με την 
οποία ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού των Οι−
κονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως είναι δυνατόν να ανατίθεται στα Ελεγκτικά 
Κέντρα η διενέργεια τακτικού (οριστικού) φορολογικού 
ελέγχου και υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολο−
γουμένων γενικά, ανεξάρτητα της καθ’ ύλην και τόπο 
αρμοδιότητάς τους, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικό 
φορολογικό ενδιαφέρον ή σχετίζονται με υποθέσεις της 
αρμοδιότητάς τους και απαιτούν τη διεξαγωγή ενιαίου 
φορολογικού ελέγχου ή δεν μπορούν να ελεγχθούν από 
την αρμόδια φορολογική αρχή.

10. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432−
Β/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β΄/13.2.2006).

11. Το υπ’ αριθμ. 1573/3.4.2006 έγγραφο της Οικονομι−
κής Επιθεώρησης Υπολοίπου Κεντρικής Μακεδονίας, το 
υπ’ αριθμ. 10358/16.6.2006 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, 
το υπ’ αριθμ. 4581/29.6.2006 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ιερά−
πετρας και το υπ’ αριθμ. 4960/14.7.2006 έγγραφο της 
Δ.Ο.Υ. Λεχαινών, αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στους Προϊσταμένους των ακολούθων 
ελεγκτικών Υπηρεσιών τη διενέργεια τακτικού (οριστι−
κού) φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων χρή−
σεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των παρα−
κάτω υποθέσεων ως εξής:
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/1591/0023/Α (1)
    Έκδοση στις 17.1.2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού δα−

νείου σε άϋλη μορφή σταθερού επιτοκίου, δεκαετούς 
διάρκειας, λήξης 20.7.2017.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α/99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ 27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
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Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 171/2006 (Β 
204) όμοια απόφαση.

10. Τις διατάξεις του ν. 628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) κ.α.δ.» 
(ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/75193/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

12. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular), τη 
Συμφωνία Εγγραφής (Subscription Agreement ), καθώς 
και το αριθμ. πρωτ. 40/10.1.2007, σχετικό έγγραφο − ανα−
κοίνωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 17.1.2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού 
δανείου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, δεκαετούς 
διάρκειας, λήξης 20.7.2017. Τα ομόλογα θα διατεθούν 
σε κοινοπραξία Τραπεζών, όπως περιγράφονται στο 
πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία εγγραφής, 
σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον κανονισμό 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του Ελ−

ληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, διάρκειας δέκα ετών, με πρώ−
το τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει στις 17 Ιανουαρίου 2007 
και λήγει στις 20 Ιουλίου 2008 (long coupon), σταθερού 
επιτοκίου και ημερομηνία λήξης την 20 Ιουλίου 2017.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (17.1.2007), τα 

ομόλογα θα εκδοθούν υπό το άρτιο, με τιμή 99,918%
5. Θα δοθεί προμήθεια αναδοχής της έκδοσης, η οποία 

ανέρχεται σε 0,15% επί της ονομαστικής αξίας.
6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται 

σε πέντε δισεκατομμύρια (€ 5.000.000.000) Ευρώ.
7. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 4,30%, ετη−

σίως, σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.
8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−

μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών {actual/actual (ISMA)} και 
καταβάλλεται δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.7.2008 και για τα επόμενα έτη την ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. Για την 
πρώτη ημερομηνία πληρωμής θα υπολογισθεί τόκος από 
την 17 Ιανουαρίου 2007 (συμπεριλαμβανομένης) έως την 
20 Ιουλίου 2008 (μη συμπεριλαμβανομένης).Οι δεδου−
λευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα 
υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€ 
1.000), επί το ονομαστικό επιτόκιο 4,30% και επί το κλάσμα 
ημερών 184/365 (για το χρονικό διάστημα 17.1.2007 έως και 
19.7.2007) πλέον 366/366 επί το ονομαστικό επιτόκιο 4,30% 
(για το χρονικό διάστημα 20.7.2007 έως και 19.7.2008). Έτσι 

οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστη−
μα και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 64,68.

γ. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρά−
γραφο 8γ.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στην διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
(ISINS).

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settle−
ment) θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου 2007, ημερομηνία της 
έκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2007, η οποία θα καλυφθεί από 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ 
προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δα−
πανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 181
13 Φεβρουαρίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 

άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 
τριάντα τριών ετών, λήξης 20.9.2040. ........................... 1

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα 
με το άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 
2007 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων 
ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. .... 2

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/6620/0023/Α (1)
  Έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άϋλη 

μορφή, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας τριάντα τρι−
ών ετών, λήξης 20.9.2040. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /1999 
(ΦΕΚ 16 Α/1999)), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 /Α/ 2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/
Α/27.11. 1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ.2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικο−
νομικών».

10. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νο−
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/75193/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» 
(ΦΕΚ 7 τ. Β΄/12.1.2007).

12. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular), τη 
Συμφωνία Εγγραφής (Subscription Agreement), καθώς 
και το υπ’ αριθμ. 127/30.1.2007, σχετικό έγγραφο − ανα−
κοίνωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 6.2.2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού 
δανείου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 
τριάντα τριών ετών, λήξης 20.9.2040. Τα ομόλογα θα 
διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, όπως περιγρά−
φονται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία 
εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον 
κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, διάρκειας τριάντα τριών 
ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει στις 6 
Φεβρουαρίου 2007 και λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2008 
(long coupon), σταθερού επιτοκίου και ημερομηνία λήξης 
την 20.9.2040.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.
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2416 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (6.2.2007), 

τα ομόλογα θα εκδοθούν με τιμή 99,597%
5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια, η οποία 

ανέρχεται σε 0,275% επί της ονομαστικής αξίας.
6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται σε 

τέσσερα δισεκατομμύρια (€ 4.000.000.000) Ευρώ.
7. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 4,60%, ετη−

σίως, σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.
8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−

μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών {actual/actual (ISMA)} και 
καταβάλλεται δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.9.2008 και για τα επόμενα έτη την ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. Για την 
πρώτη ημερομηνία πληρωμής θα υπολογισθεί τόκος 
από την 6 Φεβρουαρίου 2007 (συμπεριλαμβανομένης) 
έως την 20 Σεπτεμβρίου 2008 (μη συμπεριλαμβανομέ−
νης). Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000), επί το ονομαστικό επιτόκιο 4,60% 
και επί το κλάσμα ημερών 226/365 (για το χρονικό διά−
στημα 6.2.2007 έως και 20.9.2007) πλέον 366/366 επί το 
ονομαστικό επιτόκιο 4,60% (για το χρονικό διάστημα 
20.9.2007 έως και 19.9.2008). Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι 
για το παραπάνω χρονικό διάστημα και για ονομαστική 
αξία € 1.000 είναι € 74,48.

γ. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρά−
γραφο 8γ.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να 
προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποι−
αδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στην διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
(ISINS).

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου 2007, ημερο−
μηνία της έκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2007, η οποία θα καλυφθεί από 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ 
προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δα−
πανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 

F
Aριθμ. 1010454/183/Α0012 (2)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισο−

δήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2007 
και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων 
στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 

(ΦΕΚ 1432/Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία 
αναθέτονται οι αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυ−
πουργούς Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις της 5733/ΔΙΟΕ/179/13.2.2006 (ΦΕΚ 
204Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994, ΦΕΚ 
151/16.9.1994 τ.Α’).

γ) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήμα−
τα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων από τους υποκείμενους σε φόρο εισο−
δήματος, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 4 
του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. και για το λόγο αυτό από τις 
διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ορίζουμε ότι, για το οικον. έτος 2007, ο τύπος και 
το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιριών, των κοι−
νοπραξιών, των αστικών εταιριών, των συμμετοχικών 
ή αφανών εταιριών καθώς και των κοινωνιών αστικού 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 357
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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Απόφαση διάθεσης 5ετούς ομολόγου του Ελληνικού 

Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας έκδοσης 2.3.2007 
και λήξης 20.8.2012. ....................................................................... 1
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για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδι−
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Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στο Γεώργιο Ράλλη του Ιγνα−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/13482/0023Α (1)
 Απόφαση διάθεσης 5ετούς ομολόγου του Ελληνικού 

Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας έκδοσης 2.3.2007 και 
λήξης 20.8.2012.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).

3. 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 43Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α΄/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 
207/Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α΄) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δη−
μοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/2006 
(Β΄ 204) όμοια απόφαση.

7897
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13. Την υπ’ αριθμ. 2/75193/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λει−
τουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 
7 / Τεύχος Β΄/12.1.2007).

14. Το υπ’ αριθμ. 219/23.2.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ., αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας μέσω της οποίας θα 
διατεθούν στις 2.3.2007 τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου 
σε άϋλη μορφή, 5ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου, 
λήξης 20.8.2012 καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρό−
σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 2.3.2007 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημερομηνία έκ−
δοσης 2.3.2007 και λήξης 20.8.2012, με πρώτο τοκομερί−
διο το οποίο αρχίζει την 2.3.2007 και λήγει την 20.8.2008 
(long coupon).

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

4) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι 4,10% ετησίως 
σταθερό για όλη την διάρκεια των ομολόγων.

5) Το ποσό, το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εκατομμύρια ΕΥΡΩ (€ 
1.700.000.000) .

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual(ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2008 και για τα επόμενα έτη την ίδια ημερομηνία 
μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. Για την 
πρώτη ημερομηνία πληρωμής θα υπολογιστεί ο τόκος 
από την 2.3.2007 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι την 
20.8.2008 (μη συμπεριλαμβανομένης). Οι δεδουλευμένοι 
τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογι−
στούν επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€1.000), επί 
το ονομαστικό επιτόκιο 4,10% και επί το κλάσμα των 
ημερών 171/365 (για το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 
έως 20.8.2007) πλέον 366/366 επί το ονομαστικό επιτό−
κιο 4,10% (για το χρονικό διάστημα 20.8.2007 έως και 
19.8.2008). Βάσει των ανωτέρω, οι δεδουλευμένοι τόκοι 
για το παραπάνω χρονικό διάστημα και για ονομαστική 
αξία € 1.000 είναι € 60,21.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) 
και θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 27 
Φεβρουαρίου 2007, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών έχουν 
μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι οποίοι υπο−
βάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές έκαστος. Το 
ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα υπολείπεται του 
πέντε εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€ 5.000.000) και δεν θα υπερ−
βαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρατούμενο ποσό.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές αξίες πολ−
λαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ (€ 1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής. 

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους τόκους (clean price).

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 
υποβάλλουν 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 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών. 

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 την 
Τρίτη στις 27 Φεβρουαρίου 2007 και μέχρι την 12.00 
μεσημβρινή ώρα Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια 
ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 27 Φε−
βρουαρίου 2007 και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της Πέμπτης 1ης Μαρτίου 2007, να υποβάλουν 
προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση 
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σταθμική τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% 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 προσφο−
ρές των προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρα−
σιών ομολόγων. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του 
ποσού θα κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους 
Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς. 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστι−
κών προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερό−
μενους μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 
Πέμπτης 1ης Μαρτίου 2007, από την Τράπεζα της Ελ−
λάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει την Παρασκευή στις 2 Μαρτίου 
2007, ημερομηνία διάθεσης των τίτλων.

11) Στα τοκομερίδια των άϋλων τίτλων δίδεται η δυνα−
τότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). 

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να 
προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποι−
αδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού Πα−

ρασκευή 2 Μαρτίου 2007 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι 
και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 
Παρασκευή 9η Μαρτίου 2007, η Τράπεζα Ελλάδος, οι 
τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, 
οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την 
παραπάνω έκδοση, μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους, 
που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απεριόριστα 
ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα έχουν καθορίσει 
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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παράγωγους τίτλους, 
δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή των τοκομεριδίων 
από το σώμα και αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις 
για την φοροαπαλλαγή.

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.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και τα λοιπά ιδρύ−
ματα, ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της 
Τράπεζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων 
από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο Β ISIN (έκδοσης 
για φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία, κα−
θώς και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο 
Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδί−
ων καταβάλλεται άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η 
οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό 
για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
F

    Αριθμ. 2/13481/0023Α (2)
Απόφαση διάθεσης 5ετών ομολόγων Ελληνικού Δημο−

σίου έκδοσης 2.3.2007 με δημόσια εγγραφή και με 
ημερομηνία λήξης 20.8.2012.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
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Highlight



7900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 178Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).

3. 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 43Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α΄/1999).

7. Τις διατάξεις του ν.2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 
207/Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α΄) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δη−
μοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας & Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών στους Υφυπουργούς 
Οικονομίας & Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/2006 (Β΄ 204) όμοια απόφαση.

13. Το υπ’ αριθμ. 219/23.2.007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Την διάθεση τίτλων έκδοσης 2.3.2007 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, 5ετούς διάρκειας, και λήξης 20.8.2012.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγγρα−

φή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημε−
ρομηνία έκδοσης 2.3.2007 και λήξης 20.8.2012.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκο−
μερίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο με πρώτο 
τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει την 2.3.2007 και λήγει 
την 20.8.2008 και εκδίδονται σε άϋλη μορφή, είναι δε 
καταχωρημένα στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που 
λειτουργεί στην Τράπεζα Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 100,571 της ονομαστι−

κής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που δια−
μορφώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2007, στη δημοπρασία 
ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι 4,10% ετησίως 
σταθερό για όλη την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά 
τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε 
τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών {actual/
actual(ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2008 και για τα επόμενα έτη την ίδια ημερομηνία 
μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. Για την 
πρώτη ημερομηνία πληρωμής θα υπολογιστεί ο τόκος από 
την 2.3.2007 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι την 20.8.2008 
(μη συμπεριλαμβανομένης). Οι δεδουλευμένοι τόκοι για 
το παραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν επί της 
ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€1.000), επί το ονομαστικό 
επιτόκιο 4,10% και επί το κλάσμα των ημερών 171/365 (για 
το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 έως 20.8.2007) πλέον 
366/366 επί το ονομαστικό επιτόκιο 4,10% (για το χρονικό 
διάστημα 20.8.2007 έως και 19.8.2008). Βάσει των ανωτέρω, 
οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστη−
μα και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 60,21.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN B, ο οποίος δεν 
έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η 
αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων 
θα αρχίσει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2007 και θα 
ολοκληρωθεί την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2007.

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

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.,
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Το ποσό των ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 
εγγραφούν.

3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 
Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυ−
τή τα 1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και 
διάθεσης ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η 
κατανομή και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α., σε πολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν δι−
αθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν το 
σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B 
μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνο−
νται στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β σε Α 
και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 2 Μαρτίου 2007.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό κοινό 
από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους φορείς, 
θα δοθεί προμήθεια 0,15%, επίσης θα δοθεί προμήθεια 
στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό 
για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
F

Αριθμ. 2837 (3)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού 

Νομικού Προσώπου του Δήμου Οινιάδων με την επω−
νυμία «Δημοτικό Στάδιο Νεοχωρίου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 

244/τ. Α΄/1997) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 8 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/30.5.1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του
ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6667/5.4.1998 (ΦΕΚ 501/τ. Β΄/2001) 
απόφασή μας με την οποία συστήθηκε στην τότε Κοι−
νότητα Νεοχωρίου και νυν Δήμο Οινιάδων Νομικό Πρό−
σωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό 
Στάδιο Νεοχωρίου»

6. Την υπ’ αριθμ. 16/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Οινιάδων, με την οποία αποφα−
σίζεται η τροποποίηση του άρθρου 5 της ανωτέρω συ−
στατικής πράξης και η εναρμόνιση του με τις διατάξεις 
του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

7. Την υπ’ αριθμ. 241/Γ.Γ/18.8.1998 (ΦΕΚ 939/1.9.1998, 
τ. Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων», 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ.6667/5.4.1998 (ΦΕΚ 
501/τ. Β΄/2001) απόφασή μας, κατά το μέρος που αφο−
ρά τα όργανα διοίκησης του Νομικού Προσώπου του 
Δήμου Οινιάδων, με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο 
Νεοχωρίου», και ειδικότερα:

Α) το άρθρο 5 του αποφασιστικού μέρους αυτής, αντι−
καθίσταται ως εξής:

5. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από πενταμελές (5) 
διοικητικό συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου διέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006.

Β) το άρθρο 6 του αποφασιστικού μέρους αυτής, κα−
ταργείται.

Γ) τα άρθρα 7, 8 και 9 του αποφασιστικού μέρους 
αυτής, αναριθμούνται σε 6, 7 και 8 αντίστοιχα.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 6667/5.4.1998 
(ΦΕΚ 501/τ. Β΄/2001) απόφασή μας.

3. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογι−
σμού του Δήμου Οινιάδων, ούτε του Νομικού Προσώπου 
του Δήμου Οινιάδων με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο 
Νεοχωρίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ι.Π. Μεσολογγίου, 23 Φεβρουαρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ
F

Αριθμ. 22673/2006 (4)
    Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

(άρθρο 6 παρ. 1 έως 6 ν. 2527/1997).

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 έως 6 του ν. 

2527/1997, «τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων 
του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις».



OFFERING CIRCULAR 

The Hellenic Republic 

Euro 1,000,000,000 
2.085% Inflation Linked Notes due 25 July 2057 

Issue Price: 100 per cent. 

The Euro 1,000,000,000 2.085% Inflation Linked Notes due 25 July 2057 (the “Notes”) of 
The Hellenic Republic (the “Republic”) will bear interest from, and including, 30 March 
2007 and interest will be payable annually in arrear on each Interest Payment Date (see 
“Terms and Conditions of the Notes – Interest”). The first payment of interest will be paid on 
25 July 2007 in respect of the period from, and including, 30 March 2007 to, but excluding, 
25 July 2007 (short first coupon).  Payments of interest in respect of the Notes will be made 
without deduction for or on account of Greek taxes, as described, and subject to the 
exceptions set out, under “Terms and Conditions of the Notes - Taxation”. 

The Notes will mature on the Interest Payment Date falling on 25 July 2057. 

This Offering Circular neither constitutes a prospectus pursuant to Part II of the Luxembourg 
law on prospectuses for securities (loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières) dated 
10 July 2005 (the “Luxembourg Prospectus Law”) (which implements the Directive 
2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 (the 
“Prospectus Directive”)) nor a simplified prospectus pursuant to Chapter 2 of Part III of the 
Luxembourg Prospectus Law.  Accordingly, this Offering Circular does not purport to meet 
the format and the disclosure requirements of the Prospectus Directive and Commission 
Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive, and it has not been, 
and will not be, submitted for approval to any competent authority within the meaning of the 
Prospectus Directive and in particular the Supervisory Commission of the Financial Sector 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier), in its capacity as competent authority 
under the Luxembourg Prospectus Law. The Notes, issued pursuant to this Offering Circular, 
will therefore not qualify for the benefit of the single European passport pursuant to the 
Prospectus Directive. 

The Notes will be represented initially by a temporary global note (the “Temporary Global 
Note”), without interest coupons or talons, which is expected to be deposited with a common 
depositary (the “Common Depositary”) for Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the 
Euroclear System (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, 
Luxembourg”) for credit on or about 30 March 2007 (the “Closing Date”) to the accounts of 
such clearance systems. The Temporary Global Note will be exchangeable for a permanent 
global Note (the “Permanent Global Note”), without interest coupons or talons, to be held 
by the Common Depositary, not earlier than 9 May 2007 upon certification as to non-U.S. 
beneficial ownership. Save in the certain limited circumstances described herein, Notes in 
definitive form will not be issued in exchange for the Permanent Global Note. 

Managers 

Goldman Sachs International 
EFG Eurobank Ergasias  

Alpha Bank 
National Bank of Greece  

The date of this Offering Circular is 29 March 2007. 
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information 
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Notes is in every 
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and 
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the 
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the 
Notes. The Republic accepts responsibility accordingly. 

Goldman Sachs International, Alpha Bank A.E., EFG Eurobank Ergasions S.A. and National 
Bank of Greece S.A. (the “Managers”) have not separately verified the information 
contained herein. Accordingly, no representation, warranty or undertaking, express or 
implied, is made and no responsibility or liability is accepted by the Managers as to the 
accuracy or completeness of the information contained in this Offering Circular or any other 
information provided by the Republic in connection with the Notes or their distribution. 

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation 
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other 
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Notes and, if 
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been 
authorised by the Republic or the Managers. 

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the 
Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be 
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that 
any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes. Each investor 
contemplating purchasing any Notes should make its own independent investigation of the 
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic. 

Prospective investors should be aware that the interest payable on the Notes is determined in 
accordance with a formula linked to the HICP (as described below) and is therefore variable. 
Neither the current nor the historical value of the HICP should be taken as an indication of 
future performance of the HICP during the term of the Notes. 

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information 
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof 
or that any other information supplied in connection with the issue of the Notes is correct as 
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same. 

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be restricted by 
law in certain jurisdictions. The Republic and the Managers do not represent that this 
document may be lawfully distributed or that the Notes may be lawfully offered, in 
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction, 
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for 
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the 
Republic or the Managers which would permit a public offering of the Notes or distribution of 
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the 
Notes may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor 
any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any 
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable 
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes 
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular there 
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes in 
the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”). 
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The Notes have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 
1933, as amended and, subject to certain exceptions, may not be offered or sold in the United 
States or to U.S. persons. 

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires, 
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of 
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European 
Community (as amended from time to time). 
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In connection with the issue of the Notes, Goldman Sachs International (the “Stabilising 
Manager”) (or persons acting on behalf of the Stabilising Manager) may over-allot Notes 
(provided that the aggregate principal amount of Notes allotted does not exceed 105 per cent. 
of the aggregate principal amount of the Notes) or effect transactions with a view to 
supporting the market price of the Notes at a level higher than that which might otherwise 
prevail. However, there is no assurance that the Stabilising Manager (or persons acting on 
behalf of a Stabilising Manager) will undertake stabilisation action. Any stabilisation action 
may begin on or after the date of this Offering Circular and, if begun, may be ended at any 
time, but it must end no later than 30 days after the Closing Date. 
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TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES 

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and 
amendment) the Notes will be subject: 

The Euro 1,000,000,000 2.085% Inflation Linked Notes due 25 July 2057 (the “Notes”) are 
issued by The Hellenic Republic (the “Republic”) pursuant to (a) article 1 of L. 2187/94, as 
in force, article 31 of Law 1914/1990, Laws 2628/98 (for the establishment of the Public Debt 
Management Agency (PDMA)), 2682/99 and 3091/2002 and (b) Ministerial Decisions 
2/44514/004 dated 16 June 1999 and published on 7 July 1999 of the Minister of Finance and 
238/0094/3 January 2005 of the Minister of Economy and Finance. Payments in respect of the 
Notes will be made pursuant to an Agency Agreement (the “Agency Agreement”) dated 29 
March 2007 and made between the Republic, Citibank, N.A. as principal paying agent and 
agent bank (the “Agent”, which expression shall include any successor agent) and Dexia 
Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme as Luxembourg paying agent (the 
“Paying Agent”, together with the Agent, the “Paying Agents”, which expression shall 
include any successor paying agents). 

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the 
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 29 March 2007 and made 
by the Republic. 

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection, 
during normal business hours at the specified offices of each of the Paying Agents. The 
Noteholders and the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the 
benefit of, all the provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which 
are binding on them. 

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings 
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless 
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency 
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail. 
Any reference herein to “Noteholders” shall mean the holders of the Notes and any 
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined 
below). 

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE 

The Notes are in bearer form and in the denomination of Euro 1,000,000 (the “Specified 
Denomination”). Any definitive Notes are issued with interest coupons for the payment 
of interest (the “Coupons”) attached. 

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. The 
Republic and each of the Paying Agents may deem and treat the bearer of any Note or 
Coupon as the absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any 
notice of ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for 
all purposes. 

For as long as any of the Notes are represented by a global note held on behalf of 
Euroclear Bank S.A./N.V. as operator of the Euroclear System (“Euroclear”) and 
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person 
(other than Euroclear or Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the 
records of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal 
amount of such Notes (in which regard any certificate or other document issued by 
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Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Notes standing to 
the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes save in the case of 
manifest error) shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such 
nominal amount of such Notes for all purposes other than with respect to the payment of 
principal or interest on the Notes, for which purpose the bearer of the relevant global Note 
shall be treated by the Republic and any Paying Agent as the holder of such Notes in 
accordance with and subject to the terms of the relevant global Note (and the expressions 
“Noteholder” and “holder of Notes” and related expressions shall be construed 
accordingly). Notes which are represented by a global Note will be transferable only in 
accordance with the rules and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, 
Luxembourg, as the case may be. 

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE 

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this 
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu with all 
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 
30 March 2007 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one 
above the other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. 
The due and punctual payment of the Notes and the performance of the obligations of the 
Republic with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic. So 
long as any Note remains outstanding, the Republic shall not create or permit to subsist any 
mortgage, pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, properties or 
assets to secure any External Indebtedness, unless the Notes shall also be secured by such 
mortgage, pledge, lien or charge equally and rateably with such External Indebtedness or by 
such other security as may be approved by an Extraordinary Resolution of the Noteholders (as 
described in Condition 10). 

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of 
the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any 
existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which 
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or initially placed with a foreign 
institution or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the 
Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or future 
indebtedness for borrowed money of any other person which is borrowed from or initially 
placed with a foreign institution or person under a contract governed by the laws of a 
jurisdiction other than the Republic). 

3. INTEREST 

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates 

The Notes bear interest from, and including, 30 March 2007 (the “Commencement 
Date”) and interest will be payable annually in arrear on 25 July in each year (each an 
“Interest Payment Date”).  The first Interest Payment Date will be 25 July 2007. Interest 
will be payable in respect of each Interest Period (which expression shall mean the 
period from, and including, the Commencement Date to, but excluding, the first Interest 
Payment Date and each successive period from, and including, an Interest Payment 
Date to, but excluding, the next succeeding Interest Payment Date). 

(2) Interest Accrual 
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Each Note will cease to bear interest from and including its due date for redemption unless, 
upon due presentation, payment of the principal in respect of the Note is improperly withheld 
or refused or unless default is otherwise made in respect of payment. In such event, interest 
will continue to accrue until whichever is the earlier of: the date on which all amounts due in 
respect of such Note have been paid; and five days after the date on which the full amount of 
the moneys payable in respect of such Notes has been received by the Agent and notice to 
that effect has been given to the Noteholders in accordance with Condition 11. 

(3) Interest Rate 

The Notes will bear interest calculated by the Agent Bank in accordance with the following 
provisions: 

Interest payable in respect of each Note on each Interest Payment Date = 2.085 per cent. 
per annum x Index Ratio on the relevant Interest Payment Date x Principal Amount of that 
Note (Euro 1,000,000), provided that such amount of interest shall not be less than zero. The 
interest payable on the first Interest Payment Date shall be equal to an amount calculated in 
respect of the period from, and including, the Commencement Date to, but excluding, the first 
Interest Payment Date. 

“Commencement Date” means 30 March 2007. 

“Daily Inflation Reference Index” means in relation to a day (D) in any given month (M), 
the linear interpolation of the HICP for the third month preceding such month (M-3) and the 
second month preceding such month (M-2) expressed relative to the same base of 100 and 
calculated in accordance with the following formula: 

Daily Inflation Reference Index as of  

)HICP(HICPx
NDM

1NBDHICPD 3m2m3m −−− −−+=  

where: 

HICP M-2 = The HICP for Month M-2  

HICP M-3 = The HICP for Month M-3 

NBD = Number of days since the start of month M 

NDM = Number of days in month M 

The Daily Inflation Reference Index will be rounded to five decimal places. 

“HICP” means the Harmonised Index of Consumer Prices, excluding tobacco, for the euro 
zone produced by Eurostat under Article 121 of the Treaty of Amsterdam (109j of the Treaty 
of European Union) and published on Eurostat’s web site 
(http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/) at: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema
=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=EUROIND&root=EUROIND/shorties/
euro_cp/cp240 

The HICP for any month is determined as at the date of its first publication, notwithstanding 
any subsequent changes to it. Any revised level of HICP for any month will be taken into 
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account when calculating the level of HICP for the month following the official 
announcement of the change. 

“Index Ratio” means, in respect of any date, the ratio between the Daily Inflation Reference 
Index determined on that date and 102.41742 (the “Base Inflation Reference Index”). The 
Index Ratio will be rounded to five decimal places. 

(The Base Inflation Reference Index was calculated as the Daily Inflation Reference Index 
determined as of 30 March 2007 with reference to the original, unrevised HICP available on 
the same date.) 

The Agent Bank will determine the amount of interest payable on each Interest Payment Date 
in respect of each Note (in the denomination of Euro 1,000,000) four Business Days (as 
defined below) before the relevant Interest Payment Date and shall notify any stock exchange 
on which the Notes are at the relevant time listed and promptly publish the relevant Index 
Ratio and the amount of interest payable in respect of each Note in accordance with 
Condition 11 as soon as possible after their determination.  “Business Day” means a day on 
which commercial banks and foreign exchange markets settle payments in Athens and a day 
on which the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer 
System (TARGET) is operating. 

Rebasing 

If the HICP is rebased to a different year, the Agent Bank will adjust the calculations of the 
Daily Inflation Reference Index so that both are expressed in the new base year, even though 
a base change may have occurred between the two dates they refer to. The HICP of the old 
base year used in calculating the Base Inflation Reference Index will be adjusted to the new 
base year by multiplying the Base Inflation Reference Index by the new base for the month on 
which the revised HICP is based and dividing the product by the old base HICP figure for the 
same month. For every base year change, the two series will be chained on the basis of the 
HICP of the last year of joint publication. This procedure will be used for each occasion on 
which a revision is made during the term of the Notes. 

Substitution 

If the HICP for any relevant month is not published by the end of the next month, then a 
substitute HICP value (the “Substitute HICP”) will be used for that month and shall be 
calculated by the Agent Bank in accordance with the following provisions: 

(a) if a provisional or preliminary HICP has been published by Eurostat in respect of the 
relevant month, such value of HICP will automatically be used as the Substitute HICP 
and such term shall be construed accordingly; and 

(b) if a provisional or preliminary HICP is not available, the Substitute HICP shall be 
calculated in accordance with the following formula:  

Substitute 1/12ofpowertheto
HICP
HICPxHCIPHICP

13p

1p
1p ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

−

−
−  

where P represents that month for which the HICP is not published and it is therefore 
necessary to determine a Substitute HICP by extrapolation.  For the avoidance of doubt, if the 
HICP is not published and it is therefore necessary to determine a Substitute HICP by 
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extrapolation in accordance with (b) above for two or more consecutive months, the HICP P-1 
for any such second or subsequent month shall be the Substitute HICP for the preceding 
month. 

Agent Bank: Citibank, N.A. 

Interest accrual basis: Actual/Actual (ISMA). For the purposes of calculating accrued 
interest, the product of (a) 2.085 per cent. and (b) the fraction determined in accordance with 
the interest accrual basis shall be rounded to three decimal places. 

(4) Notifications, etc. to be Final 

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and decisions 
given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance with the provisions 
of this Condition, whether by the Agent Bank or otherwise, will (in the absence of wilful 
default, bad faith or manifest error) be binding on the Republic, the Paying Agent and all 
Noteholders and Couponholders and (in the absence as referred to above) no liability to the 
Republic or the Noteholders or the Couponholders shall attach to the Agent in connection 
with the exercise or non-exercise by it of its powers, duties and discretions under this 
Condition. 

(5) Agent 

The Republic will procure that so long as any of the Notes remains outstanding there 
shall at all times be an Agent for the purposes of the Notes and the Republic may 
terminate the appointment of the Agent. In the event of the appointed office of any bank 
being unable or unwilling to continue to act as the Agent, the Republic shall appoint the 
Euro-zone office of another major bank engaged in the Euro-zone interbank market to 
act in its place.  “Euro-zone” means the countries of the European Union which from 
time to time have adopted the Euro currency. 

4. REDEMPTION AND PURCHASE 

(1) Final Redemption 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Notes will 
be redeemed on 25 July 2057 (the “Maturity Date”) in an amount calculated by the 
Agent Bank in accordance with the following formula: 

Redemption Amount = Index Ratio × Principal Amount 

where the Index Ratio is the ratio between the Daily Inflation Reference Index on the 
Maturity Date and the Base Inflation Reference Index.  If the Redemption Amount so 
calculated is less than the principal amount of the Notes, the Notes will be redeemed at 
their principal amount. 

The Agent Bank will determine the Redemption Amount in respect of each Note (in the 
denomination of Euro 1,000,000) four Business Days before the Maturity Date and shall 
notify any stock exchange on which the Notes are at the relevant time listed and promptly 
publish the relevant Index Ratio and the Redemption Amount in respect of each Note in 
accordance with Condition 11 as soon as possible after their determination. 
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(2) Purchases 

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open market or 
otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold 
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together 
with (in the case of definitive Notes) any unmatured Coupons attached thereto or 
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to 
all holders of Notes alike. 

(3) Cancellation 

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid and 
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of 
definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may 
not be re-issued or re-sold. 

5. PAYMENTS 

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer 
to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect 
of the Notes will (subject as provided below) be made against presentation or surrender of 
such Notes or Coupons, as the case may be, at any specified office of the Paying Agent 
outside the United States. If any Notes are redeemed or become repayable in accordance 
with these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable on surrender 
of each Note. All payments of interest and principal with respect to Notes will be made 
outside the United States. Upon the due date for redemption of any Note all unmatured 
Coupons relating to such Note (whether or not attached) shall become void and no 
payment shall be made in respect of them. 

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a Payment 
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following 
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other 
sum in respect of any such delay.  For these purposes, “Payment Day” means (subject to 
Condition 8) a day on which TARGET is operating. 

If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest 
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest Payment 
Date (or from the Commencement Date, as the case may be) will be paid only against 
surrender of such Note. 

The name of the initial Agent and the initial Paying Agent and each of their initial specified 
offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to vary or terminate 
the appointment of the Paying Agent and to appoint additional or other Paying Agents 
and/or to approve any change in the specified office of any Paying Agent, provided that it 
will, so long as any of the Notes is outstanding, maintain (i) an agent bank (which may be 
the Agent) and (ii) a Paying Agent (which may be the Agent) having a specified office in 
a leading financial centre in continental Europe which, so long as the Notes are listed on 
the Luxembourg Stock Exchange and the rules of such exchange so require, shall be 
Luxembourg, termination or change shall only take effect (other than in the case of 
insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less than 30 days’ prior notice 
thereof shall have been given to the Noteholders in accordance with Condition 11 and 
provided further that neither the resignation nor removal of the Agent shall take effect, 
except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent has been appointed. 
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Furthermore, the Republic undertakes that any Paying Agent maintained shall have a 
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold 
or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings Income unless 
such obligation is imposed by the same European Directive. 

Payments in respect of the Notes will be subject in all cases to any fiscal or other laws 
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community 
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6. 

6. TAXATION 

All payments of principal and/or interest in respect of the Notes and Coupons will be 
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes, 
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or 
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any 
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such 
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as 
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes 
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence 
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable 
in respect of any Note or Coupon presented for payment: 

(a) by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Note or 
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political 
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or 
receiving principal or interest in respect thereof; or 

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding 
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for 
exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a 
declaration or claim, such holder fails to do so; or 

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof 
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for 
payment on the last day of such 30 day period; or 

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual 
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation 
of Savings Income. 

The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means: 

(i) the due date for payment thereof; or 

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the 
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies 
having been so received, notice to that effect is duly given to the Noteholders in 
accordance with Condition 11 or individually. 

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
principal. 
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Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
interest. 

7. EVENTS OF DEFAULT 

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs: 

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes or 
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the 
due date for such payment; or 

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or 
provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days after written 
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Note; or 

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding 
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it 
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default 
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any 
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the 
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured; 
or 

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of 
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its 
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or 

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is 
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the 
Notes, 

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the outstanding Notes may (i) give notice in writing to the Republic and to the 
Agent in accordance with Condition 11 that such Notes are immediately due and payable 
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting 
that such Notes are immediately due and payable, whereupon such Notes shall become 
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if 
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted. 

The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes (at 
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision 
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default 
giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such 
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent 
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No 
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of 
any Noteholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all 
holders of the Notes 
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8. PRESCRIPTION 

Claims for payment of principal in respect of the Notes shall be prescribed upon the 
expiry of ten years, and claims for payment of interest in respect of the Notes shall be 
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined 
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.  

9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS 

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced 
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses 
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the 
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be 
surrendered before replacements will be issued. 

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION 

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Noteholders to 
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary 
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement. 
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic 
at any time upon the request in writing of the holder or holders of ten per cent. or more in 
principal amount of the Notes for the time being outstanding. The quorum for any 
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons 
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of 
the Notes for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Notes for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However, 
at any meeting, the business of which is to: 

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any 
installment of interest on the Notes; 

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the 
Notes; 

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the 
maturity of the Notes; 

(iv) reduce the interest rate on the Notes or any premium payable upon redemption of the 
Notes; 

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or 
the places at which interest, premium (if any) or principal of Notes is payable; 

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem Notes, or 
permit the Republic to redeem Notes if, prior to such action, the Republic is not 
permitted to do so; 

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is 
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and 
Conditions of the Notes; 

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is 
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice, 
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consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the 
Terms and Conditions of the Notes; 

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the 
Notes; 

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency 
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below; 

(xi) change the governing law provision of the Notes;  

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its 
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Notes to 
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in 
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Note; or 

(xiii) appoint a committee to represent Noteholders after an event of default occurs;  

(each a “Reserved Matter”), 

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than 
75 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding 
or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time 
being outstanding at any adjourned meeting.   

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the 
Noteholders or by Written Resolution and will be binding on all the Noteholders (whether 
or not they are present at such meeting and whether or not they sign the Written 
Resolution) and on all Couponholders. 

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Noteholders 
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the 
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Notes for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned 
meeting of aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in 
the case of a matter other than a Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate 
principal amount of the Notes for the time being outstanding or at least 25 per cent. at any 
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Notes for the time being 
outstanding.   

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders 
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount 
of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in the case of a matter other than a 
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for 
the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or 
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Noteholders. 

The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Notes, 
amend the Agency Agreement or the Notes for the purpose of: 

(i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Notes; 

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic; 
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(iii) securing the Notes; 

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective 
provision in the Notes or the Agency Agreement;  

(v) amending the Agency Agreement or any of the Notes in any manner which the 
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the 
Notes and does not in the opinion of the Republic adversely affect the interest of 
any holder of the Notes; 

(vi) correcting in the opinion of the Republic a manifest error of a formal, minor or 
technical nature; or 

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided 
that such modification is not in the opinion of the Republic materially prejudicial 
to the interests of the Holders.   

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Noteholders and 
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent 
to the Noteholders as soon as practicable thereafter. 

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of Noteholders, 
(ii) Condition 10 (Meetings of Noteholders and Modification) of the Offering Circular and 
Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Noteholders) and 
(iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the required 
percentage of holders of the Notes are present at a meeting for quorum purposes, or has 
consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Notes or the Agency 
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of 
acceleration of the Notes, any Notes that the Republic owns or controls directly or indirectly 
will be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Notes owned, 
directly or indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and 
other local authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled, 
directly or indirectly by the Republic. 

“Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities 
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a 
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or 
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other 
entity. 

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any 
Noteholder in accordance with the provisions of this Condition 10 or Condition 7, the 
relevant Noteholder must deposit its Notes with the Paying Agent and obtain two copies of an 
acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the Paying Agent 
and certifying the nominal amount of Notes so deposited.  Any request so made, notice so 
given or Written Resolution so signed by any Noteholder must be accompanied by an 
Acknowledgment issued to the Noteholder.  Notes so deposited will not be released until the 
earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, notice or Written 
Resolution becoming effective in accordance with these Terms and Conditions and will only 
be released against surrender of a relevant Acknowledgment. 
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11. NOTICES 

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes are 
listed on the regulated market (as contemplated by the Prospectus Directive) of the 
Luxembourg Stock Exchange and the rules of that exchange so require, in the d’Wort or any 
other daily newspaper of general circulation in Luxembourg or published on the website of 
the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). Such notice shall be deemed to have been 
given on the date of such publication or, if published more than once, on the date of the first 
such publication. If publication is not practicable as is mentioned above, notices will be valid 
if given in such other manner, and shall be deemed to have been given on such dates, as 
the Agent shall determine. Couponholders shall be deemed for all purposes to have notice 
of the contents of any notice given to the Noteholders in accordance with this Condition 
11. 

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in writing and 
given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with the Agent. A copy 
of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Economy 
and Finance, General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address: 

Ministry of Economy and Finance 
General Accounting Office 
Public Debt Directorate 
37 Panepistimiou St. 
101 65 Athens – Greece 
Tel. 00 30 210 3338 360 
Fax. 00 30 210 3234 967 

12. AGENT AND PAYING AGENTS 

In acting under the Agency Agreement, the Agent and the Paying Agent will act solely as 
agents of the Republic and do not assume any obligations or relationships of agency or trust 
to or with the Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement contains provisions for 
the indemnification of the Paying Agents and for relief from responsibility in certain 
circumstances, and entitles any of them to enter into business transactions with the Republic 
without being liable to account to the Noteholders or the Couponholders for any resulting 
profit. 

13. FURTHER ISSUES 

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Noteholders 
or Couponholders to create and issue further Notes having terms and conditions the same 
as the Notes or the same in all respects save for the amount and date of the first payment 
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with 
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Notes. 

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION 

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and shall be 
construed in accordance with, English law. 

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying Agents, the 
Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to 
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the 
Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of 



 

 Page 17 

or in connection with the Agency Agreement, the Notes and the Coupons (together referred to 
as “Proceedings”) may be brought in such courts. 

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to 
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such 
Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably 
agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be 
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction. 

Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the 
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or 
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction, 
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial 
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax 
+ 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the 
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will 
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any 
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner 
permitted by law. 

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency 
Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or 
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving 
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making, 
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended 
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.  
Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and 
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law. 

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 
1999 to enforce any term of this Note, but this does not affect any right or remedy of any 
person which exists or is available apart from that Act. 

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the 
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in 
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any 
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This 
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such 
Proceedings if such person is successful in such Proceedings. 
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN GLOBAL 
FORM 

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which apply 
to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect of the terms 
and conditions of the Notes set out in this document. The following is a summary of 
certain of those provisions: 

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES 

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the 
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. 

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole, but not in part, for definitive 
bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for 
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or 
have announced an intention permanently to cease business and no alternative 
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any 
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or 
referred to in Condition 6 which would not be required were the Notes in definitive 
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and 
is continuing. 

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of the 
Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not be the 
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal 
amount of the Permanent Global Note (which may be equal to or (provided that, if the 
Permanent Global Note is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system 
agrees) less than the outstanding principal amount of Notes represented thereby) for 
definitive Notes on or after the exchange date specified in such notice. 

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global Note 
may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial exchange, present it 
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Note, 
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an 
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Notes in 
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already 
been paid on the Permanent Global Note), security printed in accordance with any applicable 
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III, 
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent 
Global Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and 
returned to the holder together with any relevant definitive Notes. 

2. PAYMENTS 

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an interest 
in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided that, in the case 
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent 
Global Note, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided. 

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the Permanent 
Global Note will be made against presentation for endorsement and, if no further payment 
falls to be made in respect of the Notes, surrender of the Permanent Global Note to or to 
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the order of the Agent or Paying Agent as shall have been notified to the Noteholders for 
such purpose. A record of each payment so made will be endorsed on the appropriate 
schedule to the Permanent Global Note, which endorsement will be prima facie evidence 
that such payment has been made in respect of the Notes. 

3. NOTICES 

Notices shall be given as provided in Condition 11, save that so long as the Notes are 
represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the Temporary 
Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing system, in addition 
to publication as required by Condition 11, notice may be given by delivery of the 
relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled accountholders. 

4. PURCHASE AND CANCELLATION 

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase by the Republic will be 
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Note. 

5. DEFAULT 

The global Notes provide that the holder may cause the global Note or a portion of it to 
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the 
notice to the Republic the principal amount of Notes which is being declared due and 
payable. 
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USE OF PROCEEDS 

The gross proceeds from the issue of Notes, which are Euro 1,000,000,000, will, after 
payment of the combined management and underwriting commission and selling 
concession referred to under “Subscription and Sale” below, be used by the Republic for 
its general funding purposes. 
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GREEK TAXATION 

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax 
laws currently in force in Greece.  Noteholders who are in doubt as to their personal 
tax position should consult their professional advisers. 

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the 
Notes may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on 
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, as the case 
may be, Coupon is not subject to such tax by reason of his being connected with the 
Republic or otherwise than merely by holding such Note or Coupon. 

No additional amount shall be payable on account of Greek taxes by any individual 
holder of Notes who is a foreign tax resident and who has provided evidence that he or 
she has received or secured such payment for his or her own benefit (in the sense of 
article 4, paras 1(a) to 1(c) (inclusive) of Law 3312/2005, which implements the 
European Union Directive on the Taxation of Savings Income into Greek law. 

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in 
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from 
the sale or redemption of their Notes or Coupons. 

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of 
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or 
transfer of any of the Notes or Coupons. 
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SUBSCRIPTION AND SALE 

Goldman Sachs International, Alpha Bank A.E., EFG Eurobank Ergasions S.A. and National 
Bank of Greece S.A. (the “Managers”) have, pursuant to a Subscription Agreement dated 
29 March 2007 (the “Subscription Agreement”), agreed with the Republic to subscribe 
and pay for the Notes at the issue price of 100 per cent. of the principal amount of the 
Notes, less a combined management and underwriting commission and selling concession 
of 0.3 per cent. of the principal amount of the Notes. 

The Managers are entitled to terminate the Subscription Agreement in certain 
circumstances prior to payment to the Republic. 

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 
(the “Securities Act”) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain 
exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to 
U.S. persons. The Managers have agreed that it will not offer, sell or deliver any Notes 
within the United States or to U.S. persons, except as permitted by the Subscription 
Agreement. 

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of 
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) 
may violate the registration requirements of the Securities Act. 

The Managers have represented and agreed that they have complied and will comply with 
all applicable provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with respect to 
anything done by it in relation to the Notes in, from or otherwise involving the United 
Kingdom. 

The Notes have not been and will not be registered under U.S. Securities Act of 1933 (the 
“Securities Act”) and may not be offered or sold within the United States except pursuant to 
an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the 
Securities Act. 

Each Manager: 

(a) has represented, warranted and undertaken to the Republic that it has offered and sold 
the Notes, and will offer and sell the Notes: 

 (i) as part of their distribution, at any time; and 

 (ii) otherwise, until 40 days after the Closing Date, 

 only in accordance with Rule 903 of Regulation S under the Securities Act and, 
accordingly, that: 

 (A) neither it nor any of its affiliates (including any person acting on behalf of 
such Manager or any of its affiliates) have engaged or will engage in any 
directed selling efforts with respect to the Notes; and 

 (B) the Manager and its respective affiliates have complied and will comply with 
the offering restrictions requirement of Regulation S under the Securities Act; 
and 
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(b) undertaken to the Republic that, at or prior to confirmation of sale, they will have sent 
to each distributor, dealer or person receiving a selling concession, fee or other 
remuneration which purchases Notes from it during the restricted period a 
confirmation or notice in substantially the following form: 

 "The Securities covered hereby have not been registered under the United States 
Securities Act of 1933 (the Securities Act) and may not be offered or sold within the 
United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, (i) as part of their 
distribution at any time or (ii) otherwise until 40 days after the later of the 
commencement of the offering and the closing date, except in either case in 
accordance with Regulation S under the Securities Act. Terms used above have the 
meanings given to them by Regulation S." 

Each Manager has represented and undertaken to the Republic that: 

(a) except to the extent permitted under United States Treasury Regulation 
§1.163-5(c)(2)(i)(D) (the “D Rules”): 

 (i) they have not offered or sold, and during the restricted period will not offer 
or sell, any Notes to a person who is within the United States or its 
possessions or to a United States person; and 

 (ii) they have not delivered and will not deliver in definitive form within the 
United States or its possessions any Notes sold during the restricted period; 

(b) they have, and throughout the restricted period will have, in effect procedures 
reasonably designed to ensure that its employees or agents who are directly engaged 
in selling Notes are aware that the Notes may not be offered or sold during the 
restricted period to a person who is within the United States or its possessions or to a 
United States person, except as permitted by the D Rules; and 

(c) if it is a United States person, it is acquiring the Notes for the purposes of resale in 
connection with their original issuance and, if it retains Notes for its own account, it 
will only do so in accordance with the requirements of United States Treasury 
Regulation §1.163-5(c)(2)(i)(D)(6), 

and, with respect to each affiliate of any Manager that acquires Notes from such Manager for 
the purpose of offering or selling such Notes during the restricted period, such Manager 
undertakes to the Republic that it will obtain from such affiliate for the benefit of the 
Republic the representations and undertakings contained in sub-paragraphs (a), (b) and (c) 
above. 

No action has been taken in any jurisdiction that would permit a public offering of any of the 
Notes or, or possession or distribution of the Offering Circular, or any other offering material 
relating to the Notes or any supplement, in any country or jurisdiction where action for that 
purpose is required.  Further neither the Republic nor the Managers represent that Notes may 
at any time lawfully be sold in compliance with any applicable registration or other 
requirements in any jurisdiction or pursuant to any exemption available thereunder or 
assumes any responsibility for facilitating the same. 

Each Manager agrees that it will comply with all relevant laws, regulations and directives in 
each jurisdiction in which it purchases, offers, sells or delivers Notes or have in their 
possession or distributes any other offering material relating to the Notes or any supplement. 
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GENERAL INFORMATION 

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of 
L. 2187/94, as in force, article 31 of Law 1914/1990, Laws 2628/98 (for the 
establishment of the Public Debt Management Agency (PDMA)), 2682/99 and 
3091/2002 and (b) Ministerial Decisions 2/44514/004 dated 16 June 1999 and 
published on 7 July 1999 of the Minister of Finance and 238/0094/3 January 2005 of 
the Minister of Economy and Finance. 

2. Application has been made to list the Notes on the regulated market (as contemplated 
by the Prospectus Directive) of the Luxembourg Stock Exchange.  As long as the 
Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange, the Republic will maintain a 
Paying Agent having a specified office in Luxembourg. 

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream, 
Luxembourg with a Common Code of 029246777.  The ISIN code for the Notes is 
XS0292467775. 

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global 
Notes and the definitive Notes, and the Deed of Covenant, may be inspected on any 
Business Day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the 
Paying Agent. 

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States person 
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States 
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of 
the Internal Revenue Code”. 



 

 Page 25 

THE ISSUER 

The Hellenic Republic 
Ministry of Economy and Finance 
Public Debt Management Agency 

8 Omirou Street 
10564 Athens 

 
MANAGERS 

Goldman Sachs International 
Peterborough Court 

133 Fleet Street 
London EC4A 2BB  

Alpha Bank A.E. 
40, Stadiou Street 

10252 Athens 

EFG Eurobank Ergasias S.A. 
8 Othoros Street 

10557 Athens 

National Bank of Greece S.A. 
86 Eolou Street 
10232 Athens 

 
AGENT, 

PRINCIPAL PAYING AGENT 
AND AGENT BANK 

Citibank, N.A. 
Citigroup Centre 
Canada Square 
Canary Wharf  

London E14 5LB 
 

LUXEMBOURG  PAYING AGENT 
AND LISTING AGENT 

Dexia Banque Internationale à Luxembourg , société anonyme 
69, route d’Esch 

L-2953 Luxembourg 
 
 
 

LEGAL ADVISERS 

To the Republic as to Greek law 
Vassilios Contolaimos 

Ministry of Economy and Finance 
Public Debt Management Agency 

8 Omirou Street 
10564 Athens 

To the Managers as to English law 
Freshfields Bruckhaus Deringer 

65 Fleet Street 
London EC4Y 1HS 

 

To the Managers as to Greek law 
Law Office T.J. Koutalidis 

4, Valaoritou Str., 
Athens, 106 71 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 625
25 Απριλίου 2007

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εκδοση Τιμαριθμοποιημένου Ομολόγου, λήξης 

25.7.2030, με ημερομηνία 16.4.2007 ................................. 1
Κανονισμός Σπουδών Επαγγελματικών Σχολών 

(ΕΠΑΣ) του Ο.Τ.Ε.Κ. ....................................................................... 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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 Εκδοση Τιμαριθμοποιημένου Ομολόγου, λήξης 
25.7.2030, με ημερομηνία 16.4.2007

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990) όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 24 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α/137).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν.2579/1998.

5. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) , τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999), καθώς και τις διατάξεις του του άρθρου 
37 του ν. 3130/28.3.2003 (ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων 
για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

6. 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/27.11.1995)

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 

(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». 
(ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α /6.7.1998).

9. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/2006 
(ΦΕΚ Β 204) όμοια απόφαση. 

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/75193/0023Α/28.12.2006 κοινή απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασι−
κών Διαπραγματευτών Αγοράς». (ΦΕΚ 7 Β/ 12.1.2007)

12. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και 
τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημε−
ρομηνία 12.4.2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου 
ομολόγου.

13. Τα υπ’ αριθμ. 342/29.3.2007 και 370/3.4.2007 έγγρα−
φα του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 16.4.2007 κοινοπρακτικού τιμαριθμο−
ποιημένου ομολόγου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2030. Τα 
ομόλογα θα διατεθούν σε κοινοπραξία τραπεζών, όπως 
περιγράφονται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμ−
φωνία εγγραφής, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν 
τον κανονισμό των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι τιμαριθμο−

ποιημένα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου 2,30%, με πρόσθετη πρόσοδο συν−
δεδεμένη με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Κατανα−
λωτή της Ευρωζώνης (εξαιρουμένου του καπνού). Ο τό−
κος που αποφέρουν καταβάλλεται δεδουλευμένος στις 
25 Ιουλίου κάθε έτους, όπως περιγράφεται παρακάτω. 
Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα είναι η 25η 
Ιουλίου 2007 και θα αποδοθεί τόκος για την τοκοφόρο 
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περίοδο από 25 Ιουλίου 2006, συμπεριλαμβανομένη, έως 
25 Ιουλίου 2007, μη συμπεριλαμβανομένη.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκο−
μερίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο, εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή και είναι καταχωρημένα στο Σύστημα 
Aΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

4. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται 
σε τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια Ευρώ 
(€ 3.500.000.000). Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδο−
σης, 16.4.2007, τα ομόλογα διατίθενται στο 99,000% της 
ονομαστικής τους αξίας.

5. Το Ελληνικό Δημόσιο για τη διάθεση των παραπά−
νω ομολόγων στην Κοινοπραξία Τραπεζών, θα εισπρά−
ξει το συνολικό ποσό των € 3.529.050.000,00. Το ποσό 
αυτό αναλύεται σε € 3.470.495.000,00 που αντιστοιχεί 
στην αξία διακανονισμού πλέον της αναπροσαρμοζό−
μενης εξέλιξης του πληθωρισμού από την ημερομηνία 
έναρξης των ομολόγων (25.7.2006) έως και την ημέρα 
διακανονισμού (16.4.2007) και σε € 58.555.000,00 που 
αντιστοιχεί στους δεδουλευμένους τόκους για το ίδιο 
χρονικό διάστημα.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στην κοινοπρα−
ξία Τραπεζών προμήθεια διαχείρισης και κάλυψης του 
ποσού της έκδοσης, η οποία ανέρχεται σε 0,275% επί 
της ονομαστικής αξίας των ομολόγων.

6. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο, ο οποίος υπολογίζε−
ται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Ο τόκος υπολογίζεται στη μικρότερη ονομαστική αξία 
των ομολόγων (€ 1.000), με επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια των ομολόγων το οποίο ορίζεται σε 2,30% 
ετησίως, επί του λόγου δεικτών (Index Ratio) κατά την 
ημερομηνία πληρωμής τόκου, υπό την προϋπόθεση ότι 
το ποσό του τόκου δεν θα είναι μικρότερο του μηδενός. 
Το ποσό του συνολικού τόκου των € 1.000 εκφράζεται 
στα δυο δεκαδικά ψηφία, ενώ ως βάση υπολογισμού 
χρησιμοποιείται η μέθοδος Actual/Actual (ICMA).

Τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν την κάθε ημερο−
μηνία πληρωμής τόκου θα καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και όπως 
περιγράφεται παρακάτω ο λόγος δεικτών (Index Ratio), 
καθώς και το συνολικό ποσό τόκου το οποίο αντιστοιχεί 
σε ονομαστική αξία ομολόγων € 1.000, στρογγυλοποι−
ούμενο στα δυο δεκαδικά ψηφία.

7. Ορισμοί
Α. Λόγος δεικτών (Index Ratio): Είναι ο λόγος του Ημε−

ρήσιου Δείκτη Αναφοράς Πληθωρισμού (Daily Inflation 
Reference Index) της ημερομηνίας πληρωμής τόκου, 
προς τον Ημερήσιο Δείκτη Αναφοράς Πληθωρισμού 
της ημερομηνίας έναρξης. Ο Δείκτης της ημερομηνίας 
έναρξης, 25.7.2006, καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης (Base Inflation Reference Index) και 
ορίζεται στο 102,37677, για δε τον υπολογισμό του χρη−
σιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της 
ημερομηνίας έναρξης των ομολόγων. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Β. Ημερήσιος Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού (Daily 
Inflation Reference Index): Σε σχέση με μια ημέρα (D) 
οποιουδήποτε μήνα (Μ), ο Η.Δ.Α.Π. αποδίδεται ως η 
γραμμική παρεμβολή του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή (HICP) του τρίτου μήνα που προηγείται 
αυτού του μήνα (Μ−3) και του δεύτερου μήνα που προη−

γείται αυτού του μήνα (Μ−2) εκφρασμένη με βάση το 100 
και υπολογιζόμενη σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ημερήσιος Δείκτης Πληθωρισμού ημέρας
 ΝΒD−1
D = HICP M−3 + −−−−−−−−−−−− x (ΗICP M−2 − ΗΙCP M−3)
 NDM 
Όπου : 
HICP M−3= o ΗΙCP για το μήνα Μ−3
HICP M−2= o ΗΙCP για το μήνα Μ−2 
NBD = ο αριθμός ημερών από την αρχή του μήνα Μ
NDM =ο αριθμός ημερών του μήνα Μ
Ο Ημερήσιος Δείκτης Πληθωρισμού στρογγυλοποιεί−

ται σε πέντε δεκαδικά ψηφία.
Γ. Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP): 

Ο HICP είναι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κατα−
ναλωτή για την Ευρωζώνη, εξαιρουμένου του καπνού 
και καθορίζεται από τη Eurostat σύμφωνα με το άρθρο 
121 της συμφωνίας του Άμστερνταμ (109j της Συμφω−
νίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα της Eurostat: http://www.europa.eu.int/comm/
eurostat/.

Ο HICP ενός μήνα καθορίζεται κατά την ημερομηνία 
της πρώτης δημοσίευσής του.

Οποιαδήποτε αλλαγή του HICP για τον μήνα, θα λη−
φθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του HICP του μήνα 
που ακολουθεί την επίσημη ανακοίνωση της αλλαγής.

Υπολογισμός του HICP σε νεώτερο έτος βάσης: 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εναρμονισμένος 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP), υπολογίζεται σε νεώ−
τερο έτος βάσης, τότε ο Ημερήσιος Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού καθώς και ο Δείκτης Αναφοράς Πληθω−
ρισμού Βάσης (ημερομηνίας έναρξης) θα εκφραστούν 
στο ίδιο έτος βάσης. 

Αντικατάσταση του HICP
Εάν ο HICP ενός μήνα δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι το 

τέλος του επόμενου μήνα, τότε ένας υποκατάστατος 
HICP θα χρησιμοποιηθεί για αυτόν το μήνα και θα υπο−
λογισθεί ως κατωτέρω:

 α. εάν έχει ορισθεί από τη Eurostat ένας προσωρινός 
HICP για τον συγκεκριμένο μήνα τότε θα χρησιμοποιηθεί 
αυτός ο HICP.

 β. εάν δεν έχει ορισθεί προσωρινός HICP, τότε ο HICP 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 
 HICP P−1Υποκατάστατος HICP = HICP P−1 X {−−−−−−−−−−−− } υψωμένο στη
δύναμη του 1/12
 

HICP P−13

όπου P είναι ο μήνας για τον οποίο δεν έχει δημοσι−
ευθεί ο HICP.

8. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στις 25 Ιουλίου 
2030 σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 
7 και σε ποσό που υπολογίζεται ως κατωτέρω:

 Ποσό εξόφλησης (για ονομαστική αξία 1.000 €) = 
Ονομαστική αξία (1.000 €) X τον λόγο δεικτών (Index 
Ratio)
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 Συνολικό ποσό εξόφλησης = αριθμός ομολογιών Χ 
ποσό εξόφλησης των €1.000. 

 Στην προκειμένη περίπτωση ο λόγος δεικτών (index 
ratio), είναι ο λόγος του Ημερήσιου Δείκτη Αναφοράς 
Πληθωρισμού της ημερομηνίας πληρωμής κεφαλαίου 
(ημερομηνία λήξης), προς τον Δείκτη Αναφοράς Πλη−
θωρισμού Βάσης.

Τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λή−
ξης θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών και όπως περιγράφεται παρα−
πάνω, ο λόγος δεικτών (Index Ratio), καθώς και ποσό 
εξόφλησης ομολόγου που αντιστοιχεί σε ονομαστική 
αξία ομολόγων € 1.000.

10. Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία λήξης, 
η τιμή εξόφλησης των ομολόγων, είναι μικρότερη από 
την ονομαστική τους αξία (€ 1.000.), τα Ομόλογα θα 
εξοφληθούν στο ποσό της ονομαστικής τους αξίας.

11. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού που ισχύει κατά την έκδοση των 
τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου θα γίνει κατά 
την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

 Οι πρόσοδοι που αποφέρουν τα ομόλογα στη λήξη 
τους, λόγω της αναπροσαρμοζόμενης εξέλιξης του πλη−
θωρισμού από την ημερομηνία έναρξης των ομολόγων 
(25.7.2006) έως και την ημέρα εξόφλησής τους δεν φο−
ρολογούνται.

 Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

13. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Αΰλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.), της Τράπεζα Ελλάδος.

 14. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

15. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

16. Στα τοκομερίδια των άϋλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping) αλλά 
όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για το λόγο αυτό έχουν 
δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί (ISINS).

17. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 16 Απριλίου 2007, ημερομηνία 
έκδοσης των ομολόγων.

18. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων εκδίδοντας ομόλογα 
της ιδίας έκδοσης, με δημοπρασία, κοινοπραξία, ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Απριλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

    Αριθμ. 6301 (2)
Κανονισμός Σπουδών Επαγγελματικών Σχολών

(ΕΠΑΣ) του Ο.Τ.Ε.Κ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του εδ. β του άρθρου 21 

του ν.  3105/2003 «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρ−
τιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 29/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 «Ορ−
γάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελ−
ματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146/
Α/2006).

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 
2009/1992 «Εθνικό σύστημα Εκπαίδευσης και Κατάρτι−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α).

4. Την υπ’ αριθμ. 9359/6.10.2006 (ΦΕΚ 1526/Β/2006) 
«Μετατροπή των ΤΕΕ του ΟΤΕΚ σε Επαγγελματικές 
Σχολές (ΕΠΑΣ)».

5. Το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Τουρισμού».

6. Τον ν. 3270/8.10.2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) «Αρμοδιότη−
τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 
Τουρισμού».

7. Το Π.Δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 84/Α/2004).

8. Το Π.Δ. 33/2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/Α/2006).

9. Την υπ’ αριθμ. 2864/3.3.2006 (ΦΕΚ 65/Γ/10.3.2006) 
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Τουριστικής Ανάπτυξης «Διορισμός Γενικής Γραμματέως 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης».

10. Την υπ’ αριθμ. 405/24.10.06 Απόφαση που λήφθηκε 
στην 51η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΤΕΚ.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε τον Κανονισμό που διέπει την λειτουρ−
γία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του Οργανι−
σμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), 
ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΤΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ –

ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Άρθρο 1
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.
Το σχολικό έτος για τις ΕΠΑ.Σ Α΄ και Β΄ τάξη του 

Ο.Τ.Ε.Κ. αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και 
λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους και χω−
ρίζεται σε δύο μέρη:

α) Στο διδακτικό έτος, που αρχίζει το πρώτο δεκαήμε−
ρο του Οκτωβρίου και λήγει το δεύτερο δεκαήμερο του 
Μαΐου. Κατά την διάρκειά του διεξάγεται η διδασκαλία 
των μαθημάτων και πραγματοποιούνται οι κάθε είδους 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/23804/0023/Α (1)
Απόφαση διάθεσης 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δη−

μοσίου με επανέκδοση (re − opening) στις 20.4.2007, 
μέσω Δημοπρασίας, της αρχικής έκδοσης 17.1.2007 
και λήξης 20.7.2017

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν.2362/1995 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.” (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών 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 ευρώ». (ΦΕΚ 207/
Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου». 

12. Την υπ’ αριθμ. 2/1591/0023Α/12.1.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 17.01.2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, 
σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 10ετούς διάρκειας, 
λήξης 20.7.2017.

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών». 

14. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

15. Το υπ’ αριθμ. 397/13.4.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας μέσω της οποίας θα 
διατεθούν στις 20.4.2007 τίτλοι με άνοιγμα re−opening 
της αρχικής έκδοσης (17.1.2007) ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 10ετούς 
διάρκειας και λήξης 20.7.2017.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 20.04.2007 

είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθε−
ρού επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, με ημερομηνία 
αρχικής έκδοσης 17.1.2007 και λήξης 20.7.2017.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,30% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ 
(€ 1.500.000.000)

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για ύλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual(ISMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.7.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση.

β. Στις 20.4.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 17.01.2007 μέχρι 
20.4.2007 σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκα−
δικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει 
από το βασικό επιτόκιο 4,30% επί το κλάσμα ημερών 
93/365 και είναι ίση με 1,095616%. Έτσι οι δεδουλευ−
μένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι 
€ 10,96.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) 
και θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 17 
Απριλίου 2007, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό.

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 ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής. Το προσφερόμενο τίμημα 
που θα υποβληθεί δεν θα συμπεριλαμβάνει τους δε−
δουλευμένους τόκους (clean price).

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 
υποβάλλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη 
ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που 
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θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών.

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 
17 Απριλίου 2007 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 17 Απριλίου 2007 
και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 19ης Απριλίου 2007), να υποβάλουν προ−
σφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση 
σταθμική τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% 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 έκαστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφο−
ρές των προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρα−
σιών ομολόγων. 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 19 Απρι−
λίου 2007, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 20 Απριλίου 2007, ημερο−
μηνία ανοίγματος (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
(17.1.2007).

11) Στα τοκομερίδια των αύλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ISIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 17.1.2007.

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 

να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην αρ. πρωτ. 2/1 591/0023/
Α/12.1.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών.

16) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού 

της 20 Απριλίου 2007 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι 
και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και τη 
Παρασκευή 27 Απριλίου 2007, η Τράπεζα Ελλάδος, οι 
τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, 
οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την 
παραπάνω επανέκδοση (20.4.2007), μπορούν να διαθέ−
τουν τους τίτλους, που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, 
σε απεριόριστα ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα 
έχουν καθορίσει 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παράγωγους τίτλους, 
δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή των τοκομεριδίων 
από το σώμα και αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις 
για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσης τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό I SIN (δημοπρασίας) στο Β ISIN (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς 
και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωσης πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση, που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
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ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων 
καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα. καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

 Αθήνα, 17 Απριλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
(2)

    Διόρθωση πράξης επιβολής πολλαπλού τέλους για 
λαθρεμπορία καπνικών.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 597/03/2007 Διορθωτικής Πρά−
ξης του Διευθυντή του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε 
την 16η.4.07, διορθώθηκε η υπ’ αριθμ. 597/03/26.10.2006 
καταλογιστική πράξη του ως άνω Διευθυντή, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 1666/14.11.2006 Φ.Ε.Κ., Τεύ−
χος Β΄, όσον αφορά τον Α.Φ.Μ. του δι’ αυτής καταλογι−
σθέντα Ahmed Mamdouh του Mohamed και της Sania, 
πρώην κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, θέση Γκορυτσά”, 
και νυν αγνώστου διαμονής, και συγκεκριμένα:

Α) στην πρώτη (1η) σελίδα, στίχος 10 της πρώτης (1) 
παραγράφου, διαγράφηκε ο αριθμός “073075402” και 
τέθηκε το ορθό “075302438”.

Β) στην δεκάτη εβδόμη (17η) σελίδα αυτής, στίχος 7 
της πρώτης (Α) παραγράφου, διαγράφηκε ο αριθμός 
“073075402” και τέθηκε το ορθό “075302438”.

Μεταμόρφωση, 16 Απριλίου 2007

  Ο Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΑΛ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ10035/10488/451 (3)
Αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατη−

γοριών των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2676/1999 (1, Α΄) «Οργανωτική 

και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 258/05 (316, Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του π.δ. 5/2007 (4 Α΄).

3. Το π.δ. 63/21−4−2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

4. Το π.δ. 213/1992 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» του Υπουργείου Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (102, Α΄).

5. Το π.δ. 33/15.2.2006 (35 Α΄) «Διορισμός μελών της 
Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» 
(201 Α΄).

7. Την υπ’ αριθμ. 213/26.2.2007 απόφαση της 773/26.2.2007 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Ε..

8. Τα υπ’ αριθμ. 8316/171/2.4.2007 και 9504/189/12.4.2007 
Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών 
Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων.

9. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
ούτε του Προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Ε., αποφασίζουμε:

Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών όλων των 
ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., όπως οι κατηγορίες αυτές 
καθορίσθηκαν με το άρθρο 1 του π.δ. 5/2007, αναπρο−
σαρμόζονται από 1.1.2007 ως εξής:

Ασφαλιστική 
Κατηγορία

Ποσά Κατηγοριών 
από 1.1.2007

1 671,99
2 820,73
3 979,73
4 1.069,59
5 1.233,74
6 1.391,47
7 1.487,90
8 1.608,89
9 1.717,59
10 1.826,35
11 1.935,06
12 2.043,76
13 2.152,52
14 2.261,23

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 4444 (4)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου από το 

Δήμο Νεβρόπολης Αγράφων για τη λειτουργία του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες 
διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατό−
τητα σύναψης συμβάσεων έργου από τους ΟΤΑ και τα 
Νομικά τους Πρόσωπα με φυσικά πρόσωπα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμπλήρωση − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/35628/022/
27.7.2001 (ΦΕΚ B΄ 1049) απόφασης καθορισμού 
τρόπου διαχείρισης, κατανομής και διάθεσης των 
εισπραττομένων ποσών υπέρ των διπλωματούχων 
μηχανικών μονίμων και συμβασιούχων αορίστου 
χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (άρθρο 
27 παρ. 34 έως 37 του ν. 2166/1993 ................................. 1

Διάθεση 10ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου επα−
νέκδοσης (re−opening) στις 20.4.2007, με Δημόσια 
εγγραφή, και με ημερομηνία λήξης 20.7.2017 ........ 2

Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση .......... 3
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβα−

ση στον STEFAN RODINA του STEFAN ...................... 4
Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 

15/07 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργα−
σίας των εργαζομένων Παιδαγωγών και βοηθών 
Παιδαγωγών στους Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθ−
μούς και Νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών − 
Πειραιώς και Περιχώρων ......................................................... 5

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π3β/Φ.ΠΡΟΣ./
ΓΠ.οικ.16656/7.2.2007 (ΦΕΚ 191/Α/14.2.2007) από−
φασης «Καθιέρωση νέου ωραρίου εργασίας» ...... 6

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 305875/8404/505 κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Γεωργίας για τα «καθεστώ−
τα ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
2000−2006 για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου», όπως τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 319457/16773/561 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ....... 7

Προσθήκη τμημάτων στο Θρακικό Ωδείο Κομοτη−
νής .............................................................................................................. 8

Άρση αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του Παραρ−
τήματος του Ωδείου Παγκανίνι στον Αστακό Αι−
τωλοακαρνανίας ............................................................................. 9

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3480/21.11.2006 απόφασης 
του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. με την οποία είχε εγκριθεί η 
υπ’ αριθμ. 425/42/21.11.2006 απόφαση της Επιτροπής 
Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και της υπ’ αριθμ. 3018/58/
8.11.2006 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού με την 
οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 272/42/1.11.2005 από−
φαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ σχετι−
κά με την υλοποίηση «Ειδικού Προγράμματος Προ−
ώθησης ανέργων νέων στην απασχόληση» .............. 10  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/21409/0022 (1)
 Συμπλήρωση − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/35628/022/

27.7.2001 (ΦΕΚ B΄ 1049) απόφασης καθορισμού τρόπου δι−
αχείρισης, κατανομής και διάθεσης των εισπραττομένων 
ποσών υπέρ των διπλωματούχων μηχανικών μονίμων και 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α. (άρθρο 27 παρ. 34 έως 37 του ν. 2166/1993).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 7 του α.ν.  

2326/1940 «Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών και ερ−
γοληπτών δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄).

1.2. Των παραγράφων 34, 35, 36 και 37 του άρθρου 
27 του ν.  2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης 
επιχειρήσεων διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση 
φορολογία και άλλες διατάξεις».

1.3. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Περί 
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής 
και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας».

1.4. Του άρθρου 27 του ν.  2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) «Ρύθμιση 
του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις».

1.5. Του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α) «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου κ.λπ».

2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπ’ αριθμ. 2/35628/022/27.7.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1049) 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθο−
ρισμός τρόπου διαχείρισης, κατανομής και διάθεσης 
των εισπραττομένων ποσών υπέρ των διπλωματούχων 

12159
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μηχανικών μονίμων και συμβασιούχων αορίστου χρόνου 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κ.λπ. ....».

2.2. Την υπ’ αριθμ. 37930/Δ10Ε1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β/2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός των αρμο−
διοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 
179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/13.2.2006/τ.Β΄).

3. Την ανάγκη συμπλήρωσης της διαχειριστικής επιτροπής, 
που προβλέπεται από την παρ. 3 της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 
2/35628/022/27.7.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1049) κοινής υπουργικής απόφα−
σης, με μέλος από το Ελεγκτικό συνέδριο ώστε να γίνεται ευ−
χερέστερο και αποτελεσματικότερο το έργο της, που αφορά 
τον έλεγχο και διασφάλιση της διαδικασίας παρακράτησης, 
δεδομένου του τεράστιου αριθμού των φορέων του Δημο−
σίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που εκτελούν έργα για τα οποία 
προβλέπεται η από το άρθρο 27 παρ. 34, ν. 2166/1993, κράτηση 
(6‰) επί της πληρωμής εκάστου λογαριασμού.

4. Το γεγονός ότι η ως άνω διαχειριστική επιτροπή έχει 
μόνιμο χαρακτήρα, το δε έργο της είναι μεγάλης σημασίας 
και σπουδαιότητας έχοντας το συντονισμό όλων των εμπλε−
κομένων φορέων (Γ.Γ.Δ.Ε., ΤΣΜΕΔΕ, Εθνική Τράπεζα, Υπηρε−
σίες που υπηρετούν οι δικαιούχοι κ.λ.π.) ώστε να γίνεται πιο 
ευχερής η διακίνηση, διαχείριση και απόδοση στους δικαι−
ούχους των εισπραττομένων χρηματικών ποσών (πόρος), 
που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 34, 35, 36 και 37 του 
άρθρου 27 του ν. 2166/1993, και να επιτυγχάνονται οι σκοποί 
για τους οποίους θεσπίστηκε ο ανωτέρω πόρος (παροχή κι−
νήτρων στους διπλωματούχους μηχανικούς και προσέλκυση 
και παραμονή αυτών στις προβληματικές περιοχές).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ−
καλείται επί πλέον ετήσια δαπάνη δεκαέξι χιλιάδων εννια−
κοσίων ογδόντα τεσσάρων (16.984) ευρώ περίπου, η οποία 
δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2/35628/022/
27.7.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1049) απόφασή μας και ορίζουμε ότι:

1. Η επιτροπή που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παρ. 
3 της ανωτέρω απόφασης γίνεται 9μελής από 8μελής, προστι−
θέμενος ως ένατο μέλος αυτής ο Προϊστάμενος του Γραφείου 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2. Η περίπτωση β) του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 
της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«β) για κάθε μέλος της επιτροπής και το γραμματέα 
αυτής, ποσό 300,00 ευρώ κατά μήνα.»

Η παραπάνω αντικατάσταση ισχύει από 1.1.2007.
3. Η παράγραφος μεταξύ της 3 και 5 αριθμούμενη εκ 

λάθους ως 3 αριθμείται σωστά ως 4.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/35628/022/27.7.2001 

(ΦΕΚ Β΄ 1049) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
  Αθήνα, 17 Απριλίου 2007 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
      Αριθμ. 2/23807/0023/Α (2)
Διάθεση 10ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου επανέκ−

δοσης (re−opening) στις 20.4.2007, με Δημόσια εγγρα−
φή, και με ημερομηνία λήξης 20.7.2017.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φο−
ρολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17Α /́18.2.1997), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 «Διαρ−
ρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». 
(ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/1591/0023Α/12.1.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση στις 
17.1.2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άϋλη μορ−
φή, σταθερού επιτοκίου, 10ετούς διάρκειας, λήξης 20.7.2017. 

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς 
Οικονομίας και Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/13.2.2006/τ.Β΄).

14. Το υπ’ αριθμ. 397/13.4.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Τη διάθεση στις 20.4.2007, τίτλων με άνοιγμα (re−
opening) της αρχικής έκδοσης (17.1.2007) ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, 10ετούς διάρκειας και λήξης 20.7.2017.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγ−

γραφή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, με ημε−
ρομηνία έκδοσης 17.1.2007 και λήξης 20.7.2017.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
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σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
΄Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 99.006 % της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 17 Απριλίου 2007, στη δημοπρασία 
ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,30% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ISMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος. 

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.7.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση. 

β. Στις 20.4.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγμα−
τος (re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα 
καταβληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, 
που αφορούν το χρονικό διάστημα από 17.1.2007 μέχρι 
20.4.2007 σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει 
από το βασικό επιτόκιο 4,30% επί το κλάσμα ημερών 
93/365 και είναι ίση με 1,095616%. Έτσι οι δεδουλευμέ−
νοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι € 
10,96.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN B, ο οποίος δεν 
έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η 
αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τη φοροαπαλλαγή.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων 
θα αρχίσει την Δευτέρα 16 Απριλίου 2007 και θα ολο−
κληρωθεί την Τετάρτη 18 Απριλίου 2007. 

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

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 ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυ−
τή τα 1.000 ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και 
διάθεσης ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ. Η 
κατανομή και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α., σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν δι−
αθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν το 
σύστημα των αύλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά τη συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B 
μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνο−
νται στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β σε Α 
και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 20 Απριλίου 2007, ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης της 17.1.2007.

8) Για τη διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό κοι−
νό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα δοθεί 
προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 
0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 17 Απριλίου 2007 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 937
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/29771/0025 (1)
  Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς 

την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τη χορή−
γηση δανείου στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσί−
ου Α.Ε. (Κ.Ε.Δ.) ποσού 6.670.000,00 ευρώ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄/12.7.1995), 

ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/27.12.2005).
2. Την υπ’ αριθμ. 9500/ΕΓΔΕΚΟ/477/1.3.2007 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και 

Μεταφορών & Επικοινωνιών για την παροχή εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου, για συμπληρωματική χρημα−
τοδότηση ποσού 6.670.000,00 ευρώ.

3. Την υπ’ αριθμ. 15η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Κ.Ε.Δ. της 4ης Μαΐου 2007.

4. Το υπ’ αριθμ. 5278/3063/11.5.2007 έγγραφο της ΚΕΔ 
με το οποίο ζητά την παροχή της εγγύησης του Ελλη−
νικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
για δανεισμό της ποσού 6.670.000 ευρώ.

5. Το προεδρικό διάταγμα 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α΄) 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι−
κών».

6. Την υπ’ αριθμ. αριθ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10. 2005 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/τ. 
Β΄/14.10. 2005), αποφασίζουμε:

Ι. Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσί−
ου προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τη 
χορήγηση δανείου στην Κτηματική Εταιρεία του Δη−
μοσίου Α.Ε. (ΚΕΔ) ποσού έξι εκατομμυρίων εξακοσίων 
εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (6.670.000 €), με σκοπό τη 
συμπληρωματική χρηματοδότηση στεγαστικού προ−
γράμματος των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας στη 
Νέα Υόρκη.

Η χορήγηση και εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει 
σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί 
μεταξύ της Κ.Ε.Δ. Α.Ε. και της δανείστριας Τράπε−
ζας.

Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή 
και τις ενστάσεις των άρθρων 855 και 867 του Α.Κ. και 
διατηρεί τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που απορρέ−
ουν από τα άρθρα 853, 858, 862, 863 του Α. Κ.

Η παρούσα εγγύηση και η εκπλήρωση των υποχρε−
ώσεων που προβλέπονται από αυτή δεν στοιχειοθετεί 
παράβαση των άρθρων 87−89 της Συνθήκης Ε.Κ.

Το δάνειο θα χορηγηθεί με τους παρακάτω όρους:

Ποσό: 6.670.000 €

Διάρκεια: 20 έτη

Περίοδος Χάριτος: 3 έτη μόνο για το κεφάλαιο
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Επιτόκο:

Σταθερό, καθοριζόμενο σε 
ποσοστό ίσο με το Euro mid−
swap rate τριάντα ετών ένα−
ντι 6 μήνου EURIBOR, πλέον 
περιθωρίου 0,11% ετησίως.

Πληρωμή τόκου: Σε ετήσια βάση.

Βάση υπολογισμού: ACT/ACT. r

Αμοιβές Εκδόσεως και 
Καλύψεως:

0,50% επί του συνολικού 
ποσού του Ομολογιακού 
Δανείου θα καταβληθεί 
εφάπαξ κατά την ημερο−
μηνία εκδόσεως των ομο−
λογιών.

Με την απόφαση αυτή, αναλαμβάνουμε την υποχρέ−
ωση σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρό−
θεσμης δόσης ή μέρους αυτής ενδιαμέσων τόκων ή 
τόκων υπερημερίας του δανείου ή άλλων επιβαρύνσε−
ων και συναφών εξόδων να καταβάλουμε στην ALPHA 
Τράπεζα ως διαχειριστή πληρωμών και για λογαριασμό 
των εκάστοτε ομολογιούχων δανειστών μέσα σε δύο 
(2) μήνες από τη λήξη της εκάστοτε οφειλής τα ποσά 
που προέρχονται από την ανωτέρω αιτία και μετά από 
προηγούμενη βεβαίωση των ποσών αυτών στην αρμό−
δια ΔΟΥ.

Η ALPHA BANK, παρακαλείται να μας στείλει αντί−
γραφο της Σύμβασης που θα υπογράψει με τον Ο.Σ.Ε. 
και να μας ενημερώνει για την πορεία εξυπηρέτησης 
του δανείου.

II. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1% για 
την παρεχόμενη εγγύηση του, την οποία θα εισπράττει 
η Τράπεζα και θα την αποδίδει στο Δημόσιο σύμφωνα 
με το έγγραφο μας αριθμ. 2009593/1391/7.2.1996.

III. Από τις διατάξεις της παρούσας θα προκληθεί 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, 
το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

  F

    Αριθμ. 2/32913/0023/Α (4)
Έκδοση στις 30.5.2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού δα−

νείου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, διάρκει−
ας δέκα πέντε ετών, λήξης 20.3.2024.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).

3. 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 43Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπα−
νών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/ 
27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2515/1997 «Άσκη−
ση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού κλπ» (ΦΕΚ 
154Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του 
ν. 2733/1999 «Σύσταση νέας χρηματιστηριακής αγοράς 
κλπ» (ΦΕΚ 155Α΄/1999). 

8. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

9. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

10. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10. 2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικο−
νομικών».

11. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6.7.1998).

12. Την υπ’ αριθμ. 2/75193/0023Α΄/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λει−
τουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 
7/τ. Β΄/12.01.2007).

13. Το υπ’ αριθμ. 526/22.5.2007, σχετικό έγγραφο – ανα−
κοίνωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 30.5.2007 κοινοπρακτικού ομολο−
γιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
διάρκειας δέκα πέντε ετών, λήξης 20.3.2024. Τα ομό−
λογα θα διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, όπως 
περιγράφονται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη 
συμφωνία εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους που 
διέπουν τον κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Δια−
πραγματευτών Αγοράς. 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, διάρκειας δέκα πέντε 
ετών, με πρώτο τοκομερίδιο, το οποίο αρχίζει στις 
30 Μαΐου 2007 και λήγει στις 20 Μαρτίου 2008 (short 
coupon), σταθερού επιτοκίου και ημερομηνία λήξης την 
20.3.2024.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.
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3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (30.05.2007), 

τα ομόλογα θα εκδοθούν με τιμή 99,719%. 
Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια, η οποία 

ανέρχεται σε 0,175% επί της ονομαστικής αξίας. 
5. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται σε 

πέντε δισεκατομμύρια (€ 5.000.000.000) Ευρώ. 
6. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 4,70%, ετη−

σίως, σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.
8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−

νία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€ 1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και 
καταβάλλεται δεδουλευμένος. 

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.03.2008 και για τα επόμενα έτη την ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. Για την 
πρώτη ημερομηνία πληρωμής θα υπολογισθεί τόκος 
από την 30 Μαΐου 2007 (συμπεριλαμβανομένης) έως την 
20 Μαρτίου 2008 (μη συμπεριλαμβανομένης). Οι δεδου−
λευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα 
υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας 
(€ 1.000), επί το ονομαστικό επιτόκιο 4,70% και επί το 
κλάσμα ημερών 295/366 και οι οποίοι ανέρχονται στο 
ποσό των € 37,88. 

γ. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται 
η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην 
Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλ−
λάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα 
Τ.Α.R.G.E.T.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρά−
γραφο 8γ.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να 
προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποι−
αδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στην διατραπεζική αγορά 
(Ο.Τ.C.).

15. Στα τοκομερίδια των αΰλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 

το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
(ISINS).

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 30 Μαΐου 2007, ημερομηνία 
της έκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2007, η οποία θα καλυφθεί από 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ 
προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
η οποία θα εγγράφεται στις κατ΄ έτος προβλέψεις δα−
πανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

  F

    Αριθμ. 17539 (5)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Πεύκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ’Eχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1188/1981, όπως 

τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του αρθ. 8 παρ. 5 του 
ν. 2307/1995.

2. Τις διατάξεις του αρθ. 8 του ν. 2503/1997.
3. Την υπ’ αριθμ. 6/2007 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου 
Πεύκης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας.

4. Την υπ’ αριθμ. 58/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Πεύκης με την οποία εκφράζει σύμφωνη 
γνώμη για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου 
Πεύκης.

5. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ΄ Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 10/2007 
πρακτικό του.

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16978/2003 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί μεταβίβασης αρ−
μοδιοτήτων. (Φ.Ε.Κ. 1693/18.11.2003), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 6/2007 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 
Δήμου Πεύκης, περί τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας η τελική μορφή του οποίου δι−
αμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1

Διάρθρωση υπηρεσιών

Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου συνίσταται από 
τις πιο κάτω υπηρεσίες:

Διεύθυνση της οποίας προΐσταται Διευθυντής/τρια 
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κού Δημοσίου με επανέκδοση (re−opening) στις 
1.6.2007, μέσω Δημοπρασίας, της αρχικής έκδο−
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Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρεί−
ας «RESILUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
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εύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο−
τήτων: «Πρόγραμμα Υδάτινων Πολιτιστικών Δια−
δρομών και Διαπολιτισμικών Συναντήσεων μέσω 
του υγρού στοιχείου στην Ελλάδα» στο Ταμείο 
Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαι−
ολογικών Έργων και β) συγκρότησης επιστημονι−
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έδρας, μελών Δ.Σ. & διαχειριστή κατασκήνωσης 
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Καθορισμός της ασφαλιστικής περιοχής του Τοπι−
κού Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Κηφισιάς. ......... 7
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/34182/0023/Α (1)
 Απόφαση διάθεσης 10ετών ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου με επανέκδοση (re−opening) στις 1.6.2007, 
μέσω Δημοπρασίας, της αρχικής έκδοσης 2.3.2007 
και λήξης 20.8.2012. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». 
(ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2515/1997 «Ασκη−
ση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού κλπ.» (ΦΕΚ 
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154 Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του 
ν. 2733/1999 «σύσταση νέας χρηματιστηριακής αγοράς 
κ.λπ.» (ΦΕΚ 155/Α/1999).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/13482/0023Α/27.2.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για την διάθεση 
5ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 2.3.2007 
μέσω δημοπρασίας και με ημερομηνία λήξης 20.8.2012. 

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/2006, 
όμοια απόφαση.

14. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λει−
τουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς». 

15. Το υπ’ αριθμ. 552/25.5.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗΧ., 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας μέσω της οποίας θα 
διατεθούν στις 1.6.2007 τίτλοι με άνοιγμα re−opening της 
αρχικής έκδοσης (2.3.2007) ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 5ετούς 
διάρκειας και λήξης 20.8.2012.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 1.6.2007 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημερομηνία αρ−
χικής έκδοσης 2.3.2007 και λήξης 20.8.2012.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,10% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο εξακόσια εκατομμύρια ΕΥΡΩ (€ 
1.600.000.000).

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά 
τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε 
τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών {actual/
actual(ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση.

β. Στις 1.6.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 συμπεριλαμ−
βανομένης μέχρι 1.6.2007 μη συμπεριλαμβανομένης σε 
ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 

διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει από 
το βασικό επιτόκιο 4,10% επί το κλάσμα ημερών 91/365 
και είναι ίση με 1,022192%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι 
για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι € 10,22.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) και 
θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 29 Μαiου 
2007, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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 ΕΥΡΩ (€ 
5.000.000) και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία 
το δημοπρατούμενο ποσό.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές αξί−
ες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ (€ 
1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής.

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους (clean 
price).

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 
υποβάλλουν 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 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών. 
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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 
29 Μαΐου 2007 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των απο−
τελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέρα 
της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 29 Μαΐου 2007 
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 εντός δύο 
εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος της 31ης Μαΐου 2007), να υποβάλουν προσφορές 
μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση σταθμική 
τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι συνολι−
κής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δημο−
πρατούμενου 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 έκαστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφο−
ρές των προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρα−
σιών ομολόγων. 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 31 Μαΐου 
2007, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 1 Ιουνίου 2007, ημερομη−
νία ανοίγματος (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
(2.3.2007).

11) Στα τοκομερίδια των αύλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ΙSIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 2.3.2007.

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να 
προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποι−
αδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/13482/0023/
Α/27.2.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών. 

16) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

1 Ιουνίου 2007 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και τη Παρασκευή 
8 Ιουνίου 2007, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα 
πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη του Χρη−
ματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποίοι 
είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος 
και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την παραπά−
νω επανέκδοση (1.6.2007), μπορούν να διαθέτουν τους 
τίτλους, που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απε−
ριόριστα ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα έχουν 
καθορίσει 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παράγωγους τίτλους, 
δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή των τοκομεριδίων 
από το σώμα και αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις 
για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο Β ISIN (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικάσια, καθώς 
και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση, που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων 
καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ALEXANDROS
Highlight
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ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
(2)

    Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρεί−
ας «RESILUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. « RESILUX ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», 
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 1. Με την υπ’ αριθμ. 22645/ΥΠΕ/1/00564/Ν.2601/98/ 
23.5.2007 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «RESILUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. « RESILUX ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», 
που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής 
προπλασμάτων PET με σκοπό την αύξηση της παρα−
γωγικής της δυναμικότητας καθώς και την παραγωγή 
φιαλών από PET, στην ΒΙΠΕ Πατρών του Νομού Αχαΐας, 
με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τε−
τρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα 
(2.465.690,00) € με ενισχυμένο κόστος ενός εκατομμυ−
ρίου εννιακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα 
εννέα (1.914.089,00) €.

(β) Το ύψος της συνολικής ιδίας συμμετοχής ανέρχεται 
στο ποσό εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακο−
σίων είκοσι εννέα (968.529,00) € που αποτελεί ποσο−
στό 50,6% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

(γ) Το ύψος της συνολικής επιχορήγησης ανέρχεται 
στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλι−
άδων διακοσίων είκοσι έξι (574.226,00) € που αποτελεί 
ποσοστό 30% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

(δ) Το ύψος του επιδοτούμενου δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των τριακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τρια−
κοσίων τριάντα τεσσάρων (371.334,00) € για το οποίο 
χορηγείται επιδότηση επιτοκίου με ποσοστό 30%.

(ε) Πιστοποιείται η απασχόληση σαράντα πέντε (45) 
εργαζομένων έναντι πενήντα πέντε (55) θέσεων προ−
βλεπόμενων στην εγκριτική απόφαση.

(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
19.9.2006.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού δι−
ακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα 
δύο (257.292,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Υφυπουργού

Ο Προϊσταμενος
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ

F
    Αριθμ. Φ. 10039/14621/648 (3)
    Αύξηση συντάξεων του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων 

έτους 2007.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2084/1992 (165 

Α΄) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30, του ν. 1027/1980 (49, 
Α΄), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το 
άρθρο 7, του ν. 1275/1982 (100, Α΄) και μετά την προσθήκη 
του άρθρου 43, του ν. 1469/1984 (111, Α΄).

3. Το π.δ. 63/30.4.2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

4. Την υπ’ αριθ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (513, Α΄) «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και 
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων».

5. Το π.δ. 77/30.4.2007 (92,Α΄) «Διορισμός Υπουργού 
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας».

6. Το π.δ. 213/1992 (102, Α΄) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Το π.δ. 372/95 (201, Α΄) «Μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουρ−
γείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο 
Υπουργείο Εργασίας».

8. Το υπ’ αριθμ. 3413/22/16.3.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την αύξηση 
των συντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 2007.

9. Την υπ’ αριθμ. 6/12.2.2007 απόφαση συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμε−
λητηρίου της Ελλάδος.

10. Την υπ’ αριθμ. 10975/222/22.5.2007 και 3294/35/2.3.2006 
οικονομική έκθεση της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Με−
λετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί−
σεων.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98, Α΄) 
και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ταμείου Προ−
νοίας Ξενοδόχων, ύψους 200 χιλ. ΕΥΡΩ, για το τρέχον 
οικονομικό έτος, όσον αφορά την αύξηση των μηνιαίων 
παροχών κατά 4%.

12. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
των Κ.Α. 0611, 0615, 0618, και 0644 του Προϋπολογι−
σμού 2007 του Κλάδου σύνταξης του Ταμείου Προ−
νοίας Ξενοδόχων, συνολικού ύψους 3.430.000,00 ΕΥΡΩ, 
αποφασίζουμε:
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/33926/0023/Α (1)
  Απόφαση διάθεσης 5ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσί−

ου επανέκδοσης (re−opening) στις 1.6.2007, με Δημό−
σια εγγραφή, και με ημερομηνία λήξης 20.8.2012.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).

3. 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 43Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.»(ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6.7.1998).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2515/1997 «Άσκη−
ση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 
154 Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του 
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ν. 2733/1999 «σύσταση νέας χρηματιστηριακής αγοράς 
κ.λπ.» (ΦΕΚ 155/Α΄/1999).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/13482/0023Α΄/27.2.2007 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για την δι−
άθεση 5ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 
2.3.2007 μέσω δημοπρασίας και με ημερομηνία λήξης 
20.8.2012.

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α΄/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος « Κανονισμός λει−
τουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

15. Το υπ’ αριθμ. 552/25.5.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Την διάθεση στις 1.6.2007, τίτλων με άνοιγμα (re−
opening) της αρχικής έκδοσης (2.3.2007) ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, 5ετούς διάρκειας και λήξης 20.08.2012.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγγρα−

φή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημε−
ρομηνία έκδοσης 2.03.2007 και λήξης 20.08.2012.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 98.513 % της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 29 Μαΐου 2007, στη δημοπρασία 
ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,10% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση.

β. Στις 1.6.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 

αφορούν το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 συμπεριλαμ−
βανομένης μέχρι 1.6.2007 μη συμπεριλαμβανομένης σε 
ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει 
από το βασικό επιτόκιο 4,10% επί το κλάσμα ημερών 
91/365 και είναι ίση με 1,022192%. Έτσι οι δεδουλευμέ−
νοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι € 
10,22.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN Β, ο οποίος δεν 
έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η 
αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τη φοροαπαλλαγή.

Β: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων θα 
αρχίσει την Τρίτη 29 Μαΐου 2007 και θα ολοκληρωθεί 
την Πέμπτη 31 Μαΐου 2007.

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

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 ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυ−
τή τα 1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και 
διάθεσης ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η 
κατανομή και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α., σε πολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν δι−
αθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν το 
σύστημα των αύλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.
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5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β 
μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνο−
νται στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β σε Α 
και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 1 Ιουνίου 2007, ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης της 2.3.2007.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα δοθεί 
προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 
0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2007
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
F

Aριθμ. Φ.959.3/3/499535 Σ. 3239 (2)
    Αναπροσαρμογή των παροχών που χορηγεί το Ταμείο 

Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΘΠ) 
στα μέλη του.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 75 και 87 του α.ν. 1324/1949 (ΦΕΚ Α΄ 326) 

«Περί προστασίας και αποκατάστασης των αναπήρων 
πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου», όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 21 του ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 
Α΄ 87) και το άρθρο 13 του ν. 1680/1987 (ΦΕΚ Α΄ 7).

β. Του άρθρου 25 του ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35/954). 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυ−
νας, Διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και 
άλλες διατάξεις».

γ. Του π.δ. 363/1997 (ΦΕΚ Α΄ 241/1997) «Διατήρηση 
Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί των 
ΝΠΔΔ».

δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 246717/3.3.2006 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά−

θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους 
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β΄ 274).

3. Το υπ’ αριθμ 1022/4/2.5.2007 πρακτικό ΔΣ/ΤΑΑΘΠ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αλλά στον προϋπολογισμό του ΤΑΑ−
ΘΠ, ύψους 7.197.345 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις που έχουν αναγραφεί στον ΚΑΕ 0632 και 
0635, του Π/Υ 2007, αποφασίζουμε:

5. Την αναπροσαρμογή των παρακάτω παροχών που 
χορηγεί το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πο−
λέμου (ΤΑΑΘΠ), ως εξής:

α. Της οικονομικής ενίσχυσης, λόγω γάμου, σε αδελ−
φές και θυγατέρες αναπήρων και θυμάτων πολέμου, σε 
δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) ανά δικαιούχο.

β. Της οικονομικής αρωγής (πρώην λουτροθεραπείας), 
των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου, σε τετρα−
κόσια εβδομήντα ευρώ (470 €) ανά δικαιούχο.

6. Τα παραπάνω ποσά ισχύουν από τη δημοσίευση της 
απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
F

Aριθμ. 56645/Γ2 (3)
    Καθορισμός ειδικοτήτων των Επαγγελματικών

Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1, περίπτωση α΄ 

του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευ−
τεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 146Α΄).

2. Τη γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που πε−
ριλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 12/4.5.2006 πράξη του Συ−
ντονιστικού Συμβουλίου.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των ειδικοτήτων των Επαγγελματικών 
Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

1. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)
2. Εργαλειομηχανών CNC
3. Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών 

Κεντρικής Θέρμανσης
4. Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
5. Αμαξωμάτων
6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
7. Κτιριακών Έργων
8. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
9. Αργυροχρυσοχοϊας
10. Επιπλοποιίας
11. Κεραμικής − Πηλοπλαστικής
12. Ψηφιδογραφίας − Υαλογραφίας
13. Συντήρησης Έργων Τέχνης − Αποκατάστασης
14. Ξυλογλυπτικής − Διακοσμητικής Επίπλου
15. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
16. Αγροτικών Μηχανημάτων
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  Φ.913.1/1107/07 (1)
Ίδρυση ενός (1) Αυτόματου Πυρσού για τη Φωτοσήμαν−

ση του Κυματοθραύστη στο Λιμάνι Σπαρτοχωρίου 
Ν. Λευκάδας.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το υπ’ αριθμ. Φ. 919.332743/4/07/Σ.926/4.6.2007 έγ−

γραφο Υπ. ΦΑΡΩΝ, με το οποίο αιτείται η ίδρυση ενός 
(1) αυτόματου πυρσού για την φωτοσήμανση του κυμα−
τοθραύστη στο λιμάνι Σπαρτοχωρίου Ν. Λευκάδας.

β. Το ν. 1629/1951 «Περί Φάρων».
γ. Την υπ’ αριθμ. 010/11/95003/24.12.1991 απόφαση 

ΥΕΘΑ «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων ΥΦΕΘΑ στον 
Α/ΓΕΝ».

δ. Οι διατάξεις του άρθρου 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΄).

ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την οριστική ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού 
για τη φωτοσήμανση του κυματοθραύστη στο λιμάνι 
Σπαρτοχωρίου Ν. Λευκάδας.

α. Θέση: Στην κεφαλή του κυματοθραύστη.
β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την 

είσοδο και έξοδο από το λιμάνι.
γ. Χαρακτηρισμός: Ο πυρσός χαρακτηρίζεται ως «ΦΑ−

ΝΟΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1629/1951 «Περί 
Φάρων».

δ. Είδος: Αυτόματος ηλιακός φανός.
ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, 

ως αρμοδίου φορέα.
2. Η δαπάνη ίδρυσης του ανωτέρου φανού βαρύνει, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγρ. (α) του ν. 1629/1951 
«Περί Φάρων», την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας 
η οποία απαιτείται να:

α. Κατασκευάσει βάση από σκυρόδεμα και ανοξείδωτη 
κατασκευή /υποδοχή, σύμφωνα με σχέδιο και υποδείξεις 
της Υ. Φάρων.

β. Καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνο−
μα του Διευθυντή Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδια−
σμού Υ. Φάρων την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων 
του φανού, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων.

γ. Γνωρίσει στην Υ. Φάρων την υλοποίηση της κατα−
σκευής ως ανωτέρω παραγράφου 2α καθώς και την 
κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα−
ραγράφου 2β.

3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού θα υλο−
ποιηθεί με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων 
Υπηρεσιών του ΓΕΝ και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς.

4. Σύμφωνα με το ν. 1629/1951 «Περί Φάρων», εφόσον η 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδος συμμορφωθεί με 
τις υποδείξεις καταθέτοντας το ποσό που καθορίστηκε 
από την Υ. Φάρων, παύει να ενδιαφέρεται για τις μελ−
λοντικές διακυμάνσεις της αξίας των μηχανημάτων, οι 
οποίες αποβαίνουν είτε σε όφελος, είτε σε ζημιά του 
Δημοσίου.

5. Η αφή του φανού καθώς και η περαιτέρω λειτουργία 
και περιοδική συντήρησή του, θα βαρύνει την Υ. Φάρων 
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και ο πυρσός θα αποτελεί τμήμα του Ελληνικού Φαρι−
κού Δικτύου.

6. Η έναρξη λειτουργίας του νέου φανού θα γνωστο−
ποιηθεί στους ναυτιλλόμενους με έκδοση αγγελίας από 
την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω−
σης αυτής από την Υ. Φάρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο Αρχηγός

Δ. ΓΟΥΣΗΣ
    F 

 Αριθμ. Φ. 913.1/1106/07 (2)
Ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού για τη φωτοσή−

μανση του υφάλου ΚΑΤΕΡΓΟ Ν. Κιμώλου.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το υπ’ αριθμ. Φ. 919.34022/6/07/Σ. 930/6.6.2007 έγ−

γραφο Υπ. ΦΑΡΩΝ, με το οποίο αιτείται η ίδρυση ενός (1) 
αυτόματου πυρσού για την φωτοσήμανση του υφάλου 
«ΚΑΤΕΡΓΟ» Ν. Κιμώλου.

β Το ν. 1629/1951 «Περί Φάρων».
γ. Την υπ’ αριθμ. 010/11/95003/24.12.1991 απόφαση 

ΥΕΘΑ «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων ΥΦΕΘΑ στον 
Α/ΓΕΝ».

δ. Οι διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄).

ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την οριστική ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού για 
τη φωτοσήμανση του υφάλου «ΚΑΤΕΡΓΟ» Ν. Κιμώλου.

α. Θέση: Στην κορυφή του υφάλου.
β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την 

προσέγγιση τους στο λιμάνι Κιμώλου και η ασφαλής 
διέλευση τους από το στενό Κιμώλου − Μήλου.

γ. Χαρακτηρισμός: Ο πυρσός χαρακτηρίζεται ως «ΦΑ−
ΝΟΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1629/1951 «Περί 
Φάρων».

δ. Είδος: Αυτόματος ηλιακός φανός.
ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, 

ως αρμοδίου φορέα.
2. Η δαπάνη ίδρυσης του ανωτέρου φανού βαρύνει, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγρ. (α) του ν. 1629/1951 
«Περί Φάρων» τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Μήλου και 
Σίφνου τα οποία απαιτείται να:

α. Κατασκευάσουν κατάλληλο βάθρο επί του υφάλου, 
το οποίο θα αποτελείται από βάση με σκυρόδεμα και 
ανοξείδωτη κατασκευή/υποδοχή, σύμφωνα με σχέδιο 
και υποδείξεις της Υ. Φάρων.

β. Καταθέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο 
όνομα του Διευθυντή Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδι−
ασμού Υ. Φάρων την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων 
του φανού, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων.

γ. Γνωρίσουν στην Υ. Φάρων την υλοποίηση της κα−
τασκευής ως ανωτέρω παραγράφου 2α καθώς και την 
κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα−
ραγράφου 2β.

3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού θα υλο−
ποιηθεί με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων 

Υπηρεσιών του ΓΕΝ και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς.

4. Σύμφωνα με το ν. 1629/1951 «Περί Φάρων», εφόσον 
τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Μήλου και Σίφνου συμ−
μορφωθούν με τις υποδείξεις καταθέτοντας το ποσό 
που καθορίστηκε από την Υ. Φάρων, παύουν να ενδια−
φέρονται για τις μελλοντικές διακυμάνσεις της αξίας 
των μηχανημάτων, οι οποίες αποβαίνουν είτε σε όφελος, 
είτε σε ζημιά του Δημοσίου.

5. Η αφή του φανού καθώς και η περαιτέρω λειτουρ−
γία και περιοδική συντήρησή του, θα βαρύνει την Υ. 
Φάρων και ο φανός θα αποτελεί τμήμα του Ελληνικού 
Φαρικού Δικτύου.

6. Η έναρξη λειτουργίας του νέου φανού, θα γνωστο−
ποιηθεί στους ναυτιλλόμενους με έκδοση αγγελίας από 
την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω−
σης αυτής από την Υ. Φάρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 18 Ιουνίου 2007

Ο Αρχηγός
Δ. ΓΟΥΣΗΣ

    F 
 Αριθμ. 2/44950/0023/Α (3)
Απόφαση διάθεσης 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δη−

μοσίου στις 13.7.2007 μέσω Δημοπρασίας, με άνοιγ−
μα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 17.1.2007 και 
λήξης 20.7.2017.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α΄/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16Α΄/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
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σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α΄/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου». 

12. Την υπ’ αριθμ. 2/1591/0023Α/12.1.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 17.1.2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 
άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 10ετούς διάρκειας, 
λήξης 20.7.2017. 

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομι−
κών». 

14. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς». 

15. Το υπ’ αριθμ. 752/6.7.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας μέσω της οποίας θα 
διατεθούν στις 13.7.2007 τίτλοι με άνοιγμα re−opening 
της αρχικής έκδοσης (17.01.2007) ομολόγων του Ελλη−
νικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 1 
θετούς διάρκειας και λήξης 20.7.2017.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 13.7.2007 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, με ημερομηνία αρ−
χικής έκδοσης 17.1.2007 και λήξης 20.7.2017.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,30% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο εξακόσια εκατομμύρια ευρώ (€ 
1.600.000.000)

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual(ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.07.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση.

β. Στις 13.7.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 17.1.2007 (συμπε−
ριλαμβανομένης) μέχρι 13.7.2007 (μη συμπεριλαμβανο−
μένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει 
από το βασικό επιτόκιο 4,30% επί το κλάσμα ημερών 
177/365 και είναι ίση με 2,085205%. Έτσι οι δεδουλευ−
μένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι 
€ 20,85.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε ευρώ σταθερού επιτοκίου.

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) και 
θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 10 Ιουλίου 
2007, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό.

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

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής. Το προσφερόμενο τίμημα 
που θα υποβληθεί δεν θα συμπεριλαμβάνει τους δε−
δουλευμένους τόκους (clean price).

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 
υποβάλλουν 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 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών.
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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 Ιουλίου 2007 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 10 Ιουλίου 2007 
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 εντός δύο 
εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος της 12ης Ιουλίου 2007), να υποβάλουν προσφορές 
μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση σταθμική 
τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι συνολι−
κής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δημο−
πρατούμενου 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 έκαστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφο−
ρές των προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρα−
σιών ομολόγων. 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 Ιουλίου 
2007, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 13 Ιουλίου 2007, ημερομη−
νία ανοίγματος (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
(17.1.2007).

11) Στα τοκομερίδια των αΰλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ISIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 17.01.2007.

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/1591/0023/
Α΄/12.1.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών.

16) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

13 Ιουλίου 2007 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 
20 Ιουλίου 2007, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα 
πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη του Χρη−
ματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποίοι 
είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος 
και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την παραπά−
νω επανέκδοση (13.7.2007), μπορούν να διαθέτουν τους 
τίτλους, που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απε−
ριόριστα ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα έχουν 
καθορίσει 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παράγωγους τίτλους, 
δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή των τοκομεριδίων 
από το σώμα και αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις 
για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσης τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο Β ISIN (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς 
και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωσης πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση, που έχει μεσολαβήσει πληρωμή 
τοκομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των ει−
σπραχθέντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. 
Δηλαδή, ο φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της 
Ελλάδος, η οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελλη−
νικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.
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ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

    F 
 Αριθμ. 2/42140/0023Α (4)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−

κού Δημοσίου 13, 26 και 52 εβδομάδων στις 6.7.2007 
μέσω δημόσιας εγγραφής.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α΄/17.12.1990).

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 16Α΄/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

5. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α΄/27.9.2000).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 (ΦΕΚ 247Α΄/27.11.1995).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α΄/6.7.1999).

8. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

9. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων», όπως τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982.

10. Την υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και τύ−
πος εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε 
ευρώ».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/75193/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» 
(ΦΕΚ 7/τ.Β΄/12.1.2007).

12. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».

13. Το από 29 Ιουνίου 2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμμα−
τίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13, 26, και 52 
εβδομάδων, με ημερομηνία έκδοσης την 6η Απριλίου 
2007 και ημερομηνία λήξης την 5.10.2007 για τα έντοκα 
γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, την 4.1.2008 για 
τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και την 
4.7.2008 για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 εβδο−
μάδων.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσής 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: 
3,82% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδο−

μάδων, 
3,97% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδο−

μάδων και 
4,18% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 εβδο−

μάδων, 
δηλαδή ίσο με το μέσο σταθμικό επιτόκιο, που προέ−

κυψε από τη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων της 
3ης Ιουλίου 2007 για τις αντίστοιχες διάρκειες.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος 
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.

Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άϋλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, 
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β). Η διάθεση 
θα γίνει με δημόσια εγγραφή μέσω της Τράπεζας της 
Ελλάδος, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
των χρηματιστών−μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, οι οποίοι είναι εξουσιοδο−
τημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διάθεση των εντόκων γραμματίων θα αρχίσει την 
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2007 και θα ολοκληρωθεί την Τε−
τάρτη 4 Ιουλίου 2007.

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 ανά κατηγορία, 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 διά−
θεσης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής 
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αξίας 15.000 ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα 
γίνονται από το Σ.Α.Τ. του 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 άϋλων 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 του 
ISIN Β, μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων 
τους, να απευθύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς 
εξουσιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν 
τους τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν 
από το ISIN Β στο αρχικό ISIN (δημοπρασίας). 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 υπ’ αριθμ. 2/89260/0023/29.12.2000 
η απόφασή μας «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2007, καθώς και το οικονομικό έτος 
2008, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

    F 
 Αριθμ. 2/44951/0023/Α (5)
Απόφαση διάθεσης 10ετών ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου επανέκδοσης (re−opening) στις 13.7.2007, 
με Δημόσια εγγραφή και με ημερομηνία λήξης 
20.7.2017.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−

νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α΄/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16Α΄/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28−3−2003 
(ΦΕΚ 76/Α΄) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δη−
μοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α΄/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου». 

12. Την υπ’ αριθμ. 2/1591/0023Α/12.01.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 17.01.2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 
άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 1 θετούς διάρκειας, 
λήξης 20.7.2017. 

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών». 

14. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς». 

15. Το υπ’ αριθμ. 752/6.7.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Την διάθεση στις 13.7.2007, τίτλων με άνοιγμα (re−
opening) της αρχικής έκδοσης (17.1.2007) ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, 1 θετούς διάρκειας και λήξης 20.7.2017.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγ−

γραφή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, με ημε−
ρομηνία έκδοσης 17.1.2007 και λήξης 20.7.2017.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.
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3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 95,822 % της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 10 Ιουλίου 2007, στη δημοπρασία 
ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,30% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual(ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.7.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση.

β. Στις 13.7.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 17.1.2007 (συμπε−
ριλαμβανομένης) μέχρι 13.7.2007 (μη συμπεριλαμβανο−
μένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει 
από το βασικό επιτόκιο 4,30% επί το κλάσμα ημερών 
117/365 και είναι ίση με 2,085205%. Έτσι οι δεδουλευ−
μένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι 
€ 20,85.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να 
πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεω−
ρείται, η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές 
στην Ελλάδα οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές 
συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε ευρώ σταθερού επιτοκίου.

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN Β, ο οποίος 
δεν έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται 
η αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί 
μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη φοροαπαλ−
λαγή.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων θα 
αρχίσει την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 και θα ολοκληρωθεί 
την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007.

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

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 ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή τα 
1.000 ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και διάθεσης 
ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ. Η κατανομή 
και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α., 
σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν δια−
θέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν το 
σύστημα των αΰλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β 
μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνο−
νται στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β σε Α 
και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 13 Ιουλίου 2007, ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης της 17.01.2007.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα δοθεί 
προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 
0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
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    Αριθμ. 2/42144/0023Α (6)
Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε−

ρομηνία δημοπρασίας 3.7.2007. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 3745/1957 

«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 1266/1982 

«Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής 
και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/21667/0023Α/3.4.2007 προηγούμενη 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων διάρκειας 
13, 26 και 52 εβδομάδων».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/42140/0023Α/3.4.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απόφαση έκδο−
σης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 13, 
26 και 52 εβδομάδων στις 3.7.2007 μέσω Δημοπρασίας 
και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία 
διακανονισμού».

5. Τα αποτελέσματα της από 3.7.2007 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομά−
δων.

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών», 
αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ελ−
ληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/1957, που θα εκδοθούν ή θα 
ανανεωθούν από 3 Ιουλίου 2007 ως εξής:

α) για τα έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας ή 13 
εβδομάδων σε 3.82% 

β) για τα έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας ή 26 
εβδομάδων σε 3,97% και 

γ) για τα έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας ή 52 
εβδομάδων σε 4,18%

2. Τα παραπάνω επιτόκια είναι εκείνα που προέκυψαν 
κατά τη δημοπρασία της 3ης Ιουλίου 2007 για έντοκα 
γραμμάτια διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομάδων, αντί−
στοιχα.

3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό 
διάστημα από την πιο πάνω ημερομηνία (3.7.2007) μέ−
χρι τη λήξη τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των 
οποίων έγινε η έκδοσή τους.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλούνται 

δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικο−
νομικών ετών 2007 και 2008, οι οποίες έχουν προβλε−
φθεί και θα καλυφθούν από τις δαπάνες εξυπηρέτησης 
του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ  
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 37618/Β.1691 (1)
    Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ−

μύρες της 30ης και 31ης Οκτωβρίου 2006 σε περιο−
χές του Νομού Εύβοιας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 

17/τ. Α΄/18.2.1997) κατάργηση φορολογικών απαλλαγών 
και άλλες διατάξεις.

2. Τα άρθρα 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, και 90 του Κώ−
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27.11.1995) 
«Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

4. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ 11/15.4.1998 εγκύκλιο του Υπ. 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Αποκατά−

σταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες, 
πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

5. Την υπ’αριθμ. 6992/ΠΕ/Α32/7.3.2007 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 
και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, με την 
οποία οριοθετούνται περιοχές του Νομού Εύβοιας που 
επλήγησαν από τις πλημμύρες της 30ης και 31ης Οκτω−
βρίου 2006.

6. Το υπ’ αριθμ. 3.821/7.12.2006 έγγραφο της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας.

7. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του 
Νομού Εύβοιας και υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες 
της 30ης και 31ης Οκτωβρίου 2006, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 30ης 
και 31ης Οκτωβρίου 2006 σε περιοχές του Νομού Εύβοι−
ας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. 6992/
ΠΕ/Α32/7.3.2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών σε βιομηχανικές και βιο−
τεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα φορείς.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη−
μιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχα−
νολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως 
ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ−
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής 
και αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997.

3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από 
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της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 
80/Α΄/16.4.2007) «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φο−
ρολογικές και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

4. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών».

5. Την ανάγκη καθορισμού σε νέα βάση της ημερή−
σιας εκτός έδρας αποζημίωσης και των λοιπών συνα−
φών δαπανών των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των 
ισότιμων με αυτό σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο 
και στα Νομικά Πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι είναι 
επιφορτισμένοι με τον έλεγχο για τον έγκαιρο και σω−
στό προγραμματισμό της δημοπράτησης και ανάθεσης, 
καθώς και της εμπρόθεσμης και έντεχνης κατασκευής 
των δημοσίων έργων, για την έγκαιρη απορρόφηση των 
Κοινοτικών και Εθνικών πιστώσεων.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσε−
ων του τακτικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού 
δημοσίων επενδύσεων και του προϋπολογισμού των 
Νομικών Προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανι−
σμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, το ύψος 
της οποίας δεν μπορεί να καθοριστεί σ’ αυτό το στάδιο, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την ημερήσια αποζημίωση των μονί−
μων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου 
Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων με αυτό σχολών, 
που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένων και 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και 
Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπη−
ρεσιακούς λόγους στο ποσό των εβδομήντα (70) €.

Η ημερήσια αποζημίωση για τις αυθημερόν μετακινή−
σεις ορίζεται στο ποσό των εβδομήντα € (70) €.

Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια αποζημίωση 
ορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε € (55 €).

2. Καθορίζουμε τη δαπάνη διανυκτέρευσης στον τόπο 
της εκτός έδρας μετακίνησης στο ποσό των ογδόντα 
€ (80 €).,

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% κατά τη 
θερινή περίοδο Ιουλίου−Σεπτεμβρίου.

3. Καθορίζουμε τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης 
των μετακινούμενων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα στο 
ποσό των 0,15 € για κάθε χιλιόμετρο.

4. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται στην παρούσα 
απόφαση, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 
35/Α΄/18.2.1999).

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
F

    Αριθμ. 2/23427/0023 (4)
Έκδοση Ομολογιακού δανείου για την απόδοση της ει−

σφοράς του Κράτους στον κλάδο Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών Ο.Γ.Α. για το έτος 2006.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο β, του άρθρου 3 του ν. 2458/1997 

(ΦΕΚ 15/Α΄/1997) «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών και άλλες διατάξεις».

2. 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».

3. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16Α΄) «Ρύθμιση θε−
μάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 
2198/1994 (ΦΕΚ 43Α΄/22.3.1994) «Αύξηση αποδοχών δη−
μοσίων 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)».

5. Το άρθρο 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορο−
λογικών απαλλαγών κ.α.δ.» (ΦΕΚ 17/Α’ /1997), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 9 
του ν. 2579/1998.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.34α/244/8.2.1999 (ΦΕΚ 120Β΄/18.2.1999) 
κοινή υπουργική απόφαση «Τρόπος απόδοσης κρατικής ει−
σφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2458/1997 
στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ΟΓΑ».

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/1997 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Περί των δαπανών εκδόσεως 
και εξυπηρετήσεως κ.λπ. Κρατικών Δανείων».

8. Το υπ’ αριθμ. 8985/1785/11.4.2007 έγγραφο του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί−
ας «Απόδοση Κρατικής Εισφοράς στον Κλάδο Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών για το έτος 2006».

9. Την υπ’ αριθμ. 1125/1/27.3.2007 απόφαση, του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφα−
λίσεων με θέμα «Υπολογισμός εισφοράς Κράτους για 
απόδοση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ΟΓΑ, 
για το έτος 2006».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023Α/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

11. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & 
Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
5733/ΔΙΟΕ 179/2006 (ΦΕΚ Β 204) όμοια απόφαση.
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12. Το υπ’ αριθμ. 154 της 29.8.2007 Δελτίο Τιμών Αγοράς 
Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της ΗΔΑΤ της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/32913/0023Α/24.5.2007 απόφαση 
διάθεσης 15ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
μέσω κοινοπραξίας με ημερομηνία έκδοσης 30.05.2007 
και λήξης 20.3.2024. του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με 
άνοιγμα (re−opening) του Ομολογιακού Δανείου δεκα−
πενταετούς διάρκειας, με ημερομηνία επανέκδοσης 
την 3.9.2007 σταθερού επιτοκίου, ISIN GR0133003161, 
με ημερομηνία αρχικής έκδοσης 30.5.2007 και λήξης 
την 20.3.2024, συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακο−
σίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 465.724.000,00).

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02017530309070004*

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 3.9.2007

ISIN Ονομαστική
Αξία σε €

Τιμή Διάθεσης
σε €

Αξία Δ/σμού
σε €

Δεδουλευμένοι
Τόκοι σε €

Συνολική Αξία
σε €

GR0133003161 465.724.000,00 98,77% 459.995.594,80 5.742.376,92 465.737.971,72

Δεδομένου ότι η οφειλή του Δημοσίου προς τον ΟΓΑ 
είναι ίση με τετρακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια 
επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα 
πέντε ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά (€ 465.737.535,89) 
και τα ομόλογα που διατίθενται στον ΟΓΑ αντιστοιχούν 
σε τελική αξία τετρακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυ−
ρίων επτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων 
εβδομήντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 
465.737.971,72), ο Ο.Γ.Α υποχρεούται να καταβάλλει στο 
Ελληνικό Δημόσιο στις 3.9.2007 το ποσό των τετρακο−
σίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών 
(€ 435,83).

Σκοπός του δανείου αυτού είναι η απόδοση της ει−
σφοράς του Κράτους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών του ΟΓΑ για το έτος 2007, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2458/1997.

Το δάνειο θα εκδοθεί υπό μορφή άυλων τίτλων.
Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
Στη συγκεκριμένη ημερομηνία επανέκδοσης, τα ομό−

λογα θα διατεθούν υπό το άρτιο, με τιμή 98,77%, όπως 
αυτή εμφανίζεται στο υπ’ αριθμ. 154 της 29.8.2007 Δελτίο 
της ΗΔΑΤ της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το επιτόκιο των ομολόγων είναι σταθερό και ορίζεται 
σε 4,70% ετησίως.

Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκ−
δοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά 
τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών 
κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών 
{actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος 
στις 20.3. κάθε έτους, με πρώτη ημερομηνία πληρωμής 
τόκων την 20.3.2008.

Στις 3.9.2007 που είναι η ημερομηνία επανέκδοσης 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 30.5.2007 (συμπε−
ριλαμβανομένης) μέχρι 3.9.2007 (μη συμπεριλαμβανο−
μένης) σε ευρώ στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διά−

στημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστικής 
αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει από το 
βασικό επιτόκιο 4,7% επί το κλάσμα ημερών 96/366 και 
είναι ίση με 0,01233%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι για 
το παραπάνω χρονικό διάστημα και για ονομαστική αξία 
€ 1.000 είναι € 12,33.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης ομολόγων στα−
θερού επιτοκίου της υπ’ αριθμ. 2/32913/0023Α/24.5.2007 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2007, και για τα επόμενα οικονομικά έτη 
έως το 2024, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που θα εγγραφούν στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών 
εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ  
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22055 (1)
  Καθορισμός του ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (Φ.Ε.Κ. 

102/Α΄/1.5.2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας 
και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρ. 8 του ν. 
2880/2001 (Φ.Ε.Κ. 9/Α΄/30.1.2001) «Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” 
για τη μεταρρύθμιση και των εκσυγχρονισμό της Δη−
μόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 
527/Β΄/24.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

4. Την περ. στ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της 
υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (Φ.Ε.Κ. 769/
Β΄/27.6.2006) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση 
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων 
των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.». 

5. Την ανάγκη λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτη−
σης Πολιτών (ΚΕΠ) για την εξυπηρέτηση των πολιτών 
απογεύματα και πρωινά του Σαββάτου.

6. Το γεγονός της πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσω−
πικού του κλάδου «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» 
στα ΚΕΠ.

7. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4/257/9745/31.7.2007 Υπηρεσια−
κό Σημείωμα της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ 
το οποίο αφορά ερώτημα σχετικά με το ωράριο εργασίας 
των διοριζομένων στα ΚΕΠ σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων 
του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

I. Καθορίζουμε το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ στα 
οποία τοποθετούνται μόνιμοι υπάλληλοι των κατηγο−
ριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του κλάδου «Διεκπεραίωσης Υπο−
θέσεων Πολιτών» ως εξής:
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Δήμου Βαλτετσίου του Νομού Αρκαδίας συνολικής ενι−
σχυόμενης δαπάνης εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων 
(653.000,00) Ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 45%, ήτοι 
ποσό διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων 
πενήντα (293.850,00) Ευρώ €.

• Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

• Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 
25.5.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  OI YΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ YΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 

F
(5)

   Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ−
ΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «STAMENCO» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Με την υπ’ αριθμ. 27973/ΥΠΕ/4/00917/ν. 3299/2004/ 
26.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Λ. ΣΤΑΥ−
ΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., για την ενίσχυση επένδυσης της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99KW στη θέση Τσαγκίρι 
του Δήμου Βαλτετσίου του Νομού Αρκαδίας συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης εξακοσίων πενήντα τριών χιλιά−
δων (653.000,00) Ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 45%, 
ήτοι ποσό διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακο−
σίων πενήντα (293.850,00) Ευρώ €.

• Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

• Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 
25.5.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   OI YΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ YΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 

F
(6)

    Υπαγωγή επένδυσης της υφιστάμενης επιχείρησης 
«CAPOCCI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥ−
ΣΕΩΝ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«CAPOCCI A.E.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Με την υπ’ αριθμ. 28009/ΥΠΕ/4/01032/ν. 3299/2004/ 
26.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «CAPOCCI 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ − ΜΕΤΑ−
ΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CAPOCCI A.E.», 
για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της 

επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό 
και επέκταση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστι−
κής αλυσίδας (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 631) στη θέση Σιντριβάνι, 
Μεγαρίδος, Δήμου Ασπροπύργου του Νομού Αττικής, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τριακοσίων δεκατεσ−
σάρων χιλιάδων εννιακοσίων (314.900) Ευρώ με ποσοστό 
επιχορήγησης 35%, ήτοι ποσό εκατόν δέκα χιλιάδες 
διακόσια δεκαπέντε (110.215) Ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν (3) τρεις νέες 
θέσεις εργασίας (3 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 14.6.2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   OI YΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ YΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 

F
(7)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ−
ΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «STAMENCO» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 27975/ΥΠΕ/4/00925/ν. 3299/2004/ 
26.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Λ. ΣΤΑΥ−
ΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., για την ενίσχυση επένδυσης της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 97,02KW στη θέση «Κό−
ντρα Λέπουρι» (Μπουρμπουτσάνα) του Δήμου Κορωπίου 
του Νομού Αττικής συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων (653.000,00) Ευρώ 
με ποσοστό επιχορήγησης 40%, ήτοι ποσό διακοσίων 
εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων (261.200,00) Ευρώ €.

• Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

• Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 
25.5.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   OI YΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ YΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 

F
    Αριθμ. 2/52277/0023/Α (8)
Απόφαση διάθεσης 15ετών ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου επανέκδοσης (re−opening) στις 24.8.2007, 
με Δημόσια εγγραφή και με ημερομηνία λήξης 
20.3.2024.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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» (Φ.Ε.Κ. 178Α΄/17.12.1990).

ALEXANDROS
Highlight
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (Φ.Ε.Κ. 16Α΄/8.2.1994).

3. 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)» (Φ.Ε.Κ. 43Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (Φ.Ε.Κ. 
16 Α΄/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του Ευρώ. (Φ.Ε.Κ. 
207/Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(Φ.Ε.Κ. 76/Α΄) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δη−
μοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (Φ.Ε.Κ. 286/Β΄/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/32913/0023Α΄/24.5.2007 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδο−
ση στις 30.5.2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, 
σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 15ετούς διάρκειας, 
λήξης 20.3.2024. 

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α΄/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

15. Το υπ’ αριθμ. 923/17.8.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Τη διάθεση στις 24.8.2007, τίτλων με άνοιγμα (re−
opening) της αρχικής έκδοσης (30.5.2007) ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού 
επιτοκίου, 15ετούς διάρκειας και λήξης 20.3.2024.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγγρα−

φή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας δέκα πέντε (15) ετών, με 
ημερομηνία έκδοσης 30.5.2007 και λήξης 20.3.2024.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε 
άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Αΰλων 
Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 98.449 % της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 21 Αυγούστου 2007, στη δημοπρασία 
ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,70% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual(ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος. 

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.3.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση. 

β. Στις 24.8.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβληθούν 
οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που αφορούν 
το χρονικό διάστημα από 30.5.2007 (συμπεριλαμβανομέ−
νης) μέχρι 24.8.2007 (μη συμπεριλαμβανομένης) σε Ευρώ, 
στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει από 
το βασικό επιτόκιο 4,70% επί το κλάσμα ημερών 86/366 
και είναι ίση με 1,104372%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι 
για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι € 11,04.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN B, ο οποίος δεν 
έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η 
αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τη φοροαπαλλαγή.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.
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Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων 
θα αρχίσει την Δευτέρα 20 Αυγούστου 2007 και θα 
ολοκληρωθεί την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2007. 

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

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 ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυ−
τή τα 1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και 
διάθεσης ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η 
κατανομή και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α., σε πολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν δι−
αθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν το 
σύστημα των αΰλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B 
μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνο−
νται στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β σε Α 
και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 24 Αυγούστου 2007, ημερομηνία ανοίγμα−
τος (re−opening) της έκδοσης της 30.5.2007.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα δοθεί 
προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 
0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Αυγούστου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

A    ριθμ. 2/52278/0023/Α (9)
Απόφαση διάθεσης 15ετών ομολόγων του Ελληνικού Δη−

μοσίου στις 24.8.2007 μέσω Δημοπρασίας, με άνοιγ−
μα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 30.5.2007 και 
λήξης 20.3.2024.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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» (Φ.Ε.Κ. 178Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (Φ.Ε.Κ. 16Α΄/8.2.1994).

3. 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)» (Φ.Ε.Κ. 43Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (Φ.Ε.Κ. 
16 Α΄/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». 
(Φ.Ε.Κ. 207/Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(Φ.Ε.Κ. 76/Α΄) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δη−
μοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (Φ.Ε.Κ. 286/Β΄/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 22/32913/0023Α΄/24.05.2007 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδο−
ση στις 30.5.2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, 
σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 15ετούς διάρκειας, 
λήξης 20.3.2024. 

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α΄/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».
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15. Το υπ’ αριθμ. 923/17.08.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας μέσω της οποίας θα 
διατεθούν στις 24.08.2007 τίτλοι με άνοιγμα re−opening 
της αρχικής έκδοσης (30.5.2007) ομολόγων του Ελλη−
νικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
15ετούς διάρκειας και λήξης 20.3.2024.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 24.08.2007 

είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθε−
ρού επιτοκίου, διάρκειας δέκα πέντε (15) ετών, με ημερο−
μηνία αρχικής έκδοσης 30.5.2007 και λήξης 20.3.2024.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,70% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια Ευρώ (€ 
1.200.000.000) 

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά 
τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε 
τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών {actual/
actual(ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.3.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση. 

β. Στις 24.08.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 30.5.2007 (συμπε−
ριλαμβανομένης) μέχρι 24.8.2007 (μη συμπεριλαμβανο−
μένης) σε ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει 
από το βασικό επιτόκιο 4,70% επί το κλάσμα ημερών 
86/366 και είναι ίση με 1,104372%. Έτσι οι δεδουλευμέ−
νοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι € 
11,04.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) 
και θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 21 
Αυγούστου 2007, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό.

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 ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής. 

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους (clean 
price).

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 
υποβάλλουν 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 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών. 

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 
21 Αυγούστου 2007 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 21 Αυγούστου 2007 
και μέχρι την 12.45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12.00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 23ης Αυγούστου 2007) να υποβάλουν προ−
σφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση 
σταθμική τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% 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 έκαστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφο−
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ρές των προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρα−
σιών ομολόγων. 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 23 Αυγού−
στου 2007, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 24 Αυγούστου 2007, ημερο−
μηνία ανοίγματος (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
(30.5.2007).

11) Στα τοκομερίδια των αΰλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ΙSIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 30.5.2007.

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να 
προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποι−
αδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/1591/0023/
Α΄/12.01.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

16) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

24 Αυγούστου 2007 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Πα−
ρασκευή 31 Αυγούστου 2007, η Τράπεζα Ελλάδος, οι 
τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, 
οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της 
Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την 
παραπάνω επανέκδοση (24.8.2007), μπορούν να διαθέ−
τουν τους τίτλους, που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, 
σε απεριόριστα ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα 
έχουν καθορίσει 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παράγωγους τίτλους, 
δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή των τοκομεριδίων 
από το σώμα και αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις 
για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο Β ISIN (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς 
και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωσης πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση, που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων 
καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Αυγούστου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
A    ριθμ. 75365/Β2 (10)
Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης μονίμων υπαλλή−

λων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 

297/23.12.2003 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση διάθεσης 5ετών ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου με Δημόσια εγγραφή, με επανέκδοση 
(re−opening) στις 21.9.2007 της αρχικής έκδοσης 
2.3.2007 και λήξης 20.8.2012................................................... 1

Απόφαση διάθεσης 5−ετών ομολόγων του Ελληνι−
κού Δημοσίου με επανέκδοση (re−opening) στις 
21.9.2007, μέσω Δημοπρασίας, της αρχικής έκδο−
σης 2.3.2007 και λήξης 20.8.2012 ....................................... 2

Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από 
την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, με εννέα 
(9) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το Κέντρο 
Προσωρινής διαμονής Λαθρομεταναστών για 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/56999/0023/A (1)
 Απόφαση διάθεσης 5ετών ομολόγων του Ελληνικού Δη−

μοσίου με Δημόσια εγγραφή, με επανέκδοση (re−
opening) στις 21.9.2007 της αρχικής έκδοσης 2.3.2007 
και λήξης 20.8.2012.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.»(ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 
207/Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του ν. 2628//6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6.7.1998).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2515/1997 «Άσκη−
ση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 
154 Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του 
ν. 2733/1999 «σύσταση νέας χρηματιστηριακής αγοράς 
κ.λπ.» (ΦΕΚ 155/Α΄/1999).

10. Την υπ’ αριθμ.2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ286/Β΄/10.4.1997)». 

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/13482/0023Α/27.2.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη διάθεση 
5ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 2.3.2007 
μέσω δημοπρασίας και με ημερομηνία λήξης 20.8.2012.

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/2006 
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 204 Β΄).
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14. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς». 

15. Το υπ’ αριθμ. 1028/14.9.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Τη διάθεση στις 21.9.2007 ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 5ετούς 
διάρκειας και λήξης 20.8.2012, με άνοιγμα (re−opening) 
της αρχικής έκδοσης (2.3.2007).

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγ−

γραφή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημε−
ρομηνία έκδοσης 2.3.2007 και λήξης 20.8.2012.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 99,301% της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 18.9.2007 στη δημοπρασία ομολόγων 
ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,10% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual(ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση.

β. Στις 21.9.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 (συμπερι−
λαμβανομένης) μέχρι 21.9.2007 (μη συμπεριλαμβανο−
μένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει 
από το ονομαστικό επιτόκιο 4,10% επί το κλάσμα ημε−
ρών 91/365 (για το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 έως 
20.8.2007) πλέον 32/366 επί το ονομαστικό επιτόκιο 4,10% 
(για το χρονικό διάστημα από 20.8.2007 έως 21.9.2007) 
και είναι ίση με 2,279292%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι 
για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι € 22,79.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γίνει 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 

εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε ευρώ σταθερού επιτοκίου.

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN Β, ο οποίος δεν 
έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η 
αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τη φοροαπαλλαγή.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων 
θα αρχίσει την Δευτέρα 17.9.2007 και θα ολοκληρωθεί 
την Τετάρτη 19.9.2007.

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

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 ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή τα 
1.000 ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και διάθεσης 
ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ. Η κατανομή 
και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α., 
σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν 
διαθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν 
το σύστημα αΰλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β 
μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνο−
νται στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β σε Α 
και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.
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7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 21.9.2007, ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης της 2.3.2007.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα δοθεί 
προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 
0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό 
για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2007
   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 2/57000/0023/Α (2)
      Απόφαση διάθεσης 5−ετών ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου με επανέκδοση (re−opening) στις 21.9.2007, 
μέσω Δημοπρασίας, της αρχικής έκδοσης 2.3.2007 
και λήξης 20.8.2012.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ» (ΦΕΚ 
207/Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του ν. 2628//6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6.7.1998).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2515/1997 « Άσκη−
ση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού κ.λπ.» (ΦΕΚ 
154 Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του 
ν. 2733/1999 «σύσταση νέας χρηματιστηριακής αγοράς 
κ.λπ.» (ΦΕΚ 155/Α΄/1999).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ286/Β΄/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/13482/0023Α/27.2.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την διάθεση 
5ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 2.3.2007 
μέσω δημοπρασίας και με ημερομηνία λήξης 20.8.2012.

13. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/2006 
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 204 Β΄).

14. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς». 

15. Το υπ’ αριθμ. 1028/14.9.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας μέσω της οποίας θα 
διατεθούν στις 21.9.2007 τίτλοι με άνοιγμα (re−opening) 
της αρχικής έκδοσης (2.3.2007) ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 5ετούς 
διάρκειας και λήξης 20.8.2012.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 21.9.2007 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημερομηνία αρ−
χικής έκδοσης 2.3.2007 και λήξης 20.8.2012.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,10% ετησίως, σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (€ 
1.500.000.000)

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual(ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση.

β. Στις 21.9.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 (συμπερι−
λαμβανομένης) μέχρι 21.9.2007 (μη συμπεριλαμβανο−
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μένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει 
από το ονομαστικό επιτόκιο 4,10% επί το κλάσμα ημε−
ρών 91/365 (για το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 έως 
20.8.2007) πλέον 32/366 επί το ονομαστικό επιτόκιο 4,10% 
(για το χρονικό διάστημα από 20.8.2007 έως 21.9.2007) 
και είναι ίση με 2,279292%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι 
για το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι € 22,79.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γίνει 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε ευρώ σταθερού επιτοκίου.

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) 
και θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 18 
Σεπτεμβρίου 2007, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό.

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 ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής.

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους (clean 
price).

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 
υποβάλλουν 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 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών.

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 
18.9.2007 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα Ελλά−
δος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια 
ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 18.9.2007 
και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 20.9.2007), να υποβάλουν προσφορές μέσω 
της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση σταθμική τιμή 
της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι συνολικής 
ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δημοπρατού−
μενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική ονομαστι−
κή αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το ανωτέρω 
ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν Βασικό 
Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία που προ−
κύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής ενός 
έκαστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές των 
προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρασιών ομο−
λόγων. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού 
θα κατανέμεται εξ’ ίσου στους ενδιαφερόμενους Βασι−
κούς Διαπραγματευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 20.9.2007, 
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 21.9.2007, ημερομηνία ανοίγ−
ματος (re−opening) της αρχικής έκδοσης (2.3.2007).

11) Στα τοκομερίδια των αΰλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ISIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 2.3.2007.

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
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οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/13482/0023/
Α΄/27.2.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών.

16) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού 

της 21.9.2007 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και τη Παρασκευή 
28.9.2007, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά 
ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι εξου−
σιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν 
στην κατοχή τους ομόλογα από την παραπάνω επανέκ−
δοση (21.9.2007), μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους, 
που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απεριόριστα 
ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα έχουν καθορίσει 
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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παράγωγους τίτλους, 
δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή των τοκομεριδίων 
από το σώμα και αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις 
για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλει−
στικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Απο−
θετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο Β ISIN (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς 
και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β μπορούν 
για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται στις 
τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους φορείς, 
οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε Α 
και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση, που έχει μεσολαβήσει πληρωμή 
τοκομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπρα−
χθέντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων 

καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2007
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
    Αριθμ. 31128/7375 (3)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από την 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, με εννέα (9) άτο−
μα διαφόρων ειδικοτήτων για το Κέντρο Προσωρι−
νής διαμονής Λαθρομεταναστών για χρονικό διάστη−
μα ενός (1) έτους.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 και 2240/1994 «Ίδρυση 

και λειτουργία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση 

και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».
3. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση διατά−

ξεων και συμπλήρωση του ν. 2190/1994», άρθρο 6 «συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου», καθώς και τις όμοιες αρθρ. 15 
παρ. 1 του ν. 3260/2004 ( ΦΕΚ 151/Α΄/6.8.2004).

4. Το υπ’ αριθμ. 7563/2522/26.3.2007 έγγραφό μας προς 
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α που αφορά τον προγραμματισμό προ−
σλήψεων του έτους 2007 για την Νομαρχιακή Αυτοδι−
οίκηση Λέσβου και Σάμου.

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/375/10979/24.7.2007 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ (ΦΕΚ 280/Α΄/27.12.2006).

6. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47412/12.8.2007 έγγραφο της Δ/
νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με 
το οποίο μας γνωστοποιείται η έγκριση σύναψης συμ−
βάσεων μίσθωσης έργου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κησης Σάμου με εννέα (9) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων 
για το Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Λαθρομεταναστών 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

7. Την από 27.2.2007 βεβαίωση του Πληρεξουσίου 
Δικηγόρου της Ν.Α. Σάμου, ότι πρόκειται για γνήσιες 
συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτεται σχέση 
εξαρτημένης εργασίας.

8. Το γεγονός ότι κρίνονται επιβεβλημένες οι ανωτέρω 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, για την εξυπηρέτηση των 
αυξημένων αναγκών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Σάμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, με εννέα (9) 
άτομα διαφόρων ειδικοτήτων ήτοι:
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/62409/0023/Α (1)
  Επανέκδοση 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 

στις 19.10.2007 μέσω Δημοπρασίας, με άνοιγμα της αρ−
χικής έκδοσης 17.1.2007 και λήξης 20.7.2017. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
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στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)» 
(ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα−
πανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθ. 2/1591/0023Α/12.1.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 17.1.2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 
άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 10ετούς διάρκειας, λή−
ξης 20.7.2017. 

13. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουρ−
γίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

14. Το υπ’ αριθμ. 1175/12.10.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας μέσω της οποίας θα 
διατεθούν στις 19.10.2007 τίτλοι με άνοιγμα re−opening 
της αρχικής έκδοσης (17.1.2007) ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 10ετούς 
διάρκειας και λήξης 20.7.2017.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 19.10.2007 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, με ημερομηνία αρχι−
κής έκδοσης 17.1.2007 και λήξης 20.7.2017.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ.
3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό της 

αρχικής έκδοσης 4,30% ετησίως σταθερό για όλη την 
διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια ΕΥΡΩ 
(€ 1.500.000.000)

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά 
τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε 

τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών {actual/
actual(ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 20.7.2008 
και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη 
των ομολόγων σε ετήσια βάση.

β. Στις 19.10.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβλη−
θούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που αφορούν 
το χρονικό διάστημα από 17.1.2007(συμπεριλαμβανομέ−
νης) μέχρι 19.10.2007(μη συμπεριλαμβανομένης) σε ΕΥΡΩ, 
στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό δι−
άστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστικής 
αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει από το 
ονομαστικό επιτόκιο 4,30% επί το κλάσμα ημερών 184/365 ( 
για το χρονικό διάστημα από 17.1.2007 έως 20.7.2007) πλέον 
91/366 επί το ονομαστικό επιτόκιο 4,30% (για το χρονικό 
διάστημα από 20.7.2007 έως 19.10.2007 και είναι ίση με 
3,236797 %. Ετσι οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω 
χρονικό διάστημα είναι € 32,37.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γίνει 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί πρό−
σθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα κατά 
την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι εμπορικές 
τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την 
οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου θα 
γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου σε 
Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) και θα 
διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 16.10.2007, μέσω της 
ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφο−
ρών έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, 
οι οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προ−
σφορές έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς 
δεν θα υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων ΕΥΡΩ 
(€ 5.000.000) και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία 
το δημοπρατούμενο ποσό.

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

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονομα−
στική αξία των ομολόγων που ζητούνται καθώς και την 
τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε Βασικός 
Διαπραγματευτής.

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους (clean 
price).

4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής 
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των 
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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 υπο−
βάλλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη αντα−
γωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που θα δια−
τίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του Ελληνικού 
Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 20% του δημοπρατούμε−
νου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερόμενους γίνεται 
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη ανταγωνιστικές 
προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποι−
ούνται στη μέση σταθμική τιμή όλων των επιτυχών αντα−
γωνιστικών προσφορών.

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 
16.10.2007 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 16.10.2007 και μέχρι την 
12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον Οργανισμό Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το δι−
καίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός δύο 
εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος της 18.10.2007), να υποβάλουν προσφορές μέσω 
της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση σταθμική τιμή της 
δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι συνολικής ονομα−
στικής αξίας ίσης προς το 20% του δημοπρατούμενου 
ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική ονομαστική αξία 
των νέων προσφορών υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, 
η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν Βασικό Διαπραγμα−
τευτή θα γίνεται με την αναλογία που προκύπτει από το 
μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής ενός έκαστου στις 
επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές των προηγουμένων 
της παρούσας τριών δημοπρασιών ομολόγων. 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 18.10.2007, 
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικανο−
ποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δημο−
πρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία εξ 
ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανάληψης 
της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική 
απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που δόθηκαν 
για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί το δικαίω−
μα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημοπρατηθέντος 
ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 19.10.2007, ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της αρχικής έκδοσης (17.1.2007).

11) Στα τοκομερίδια των αΰλων τίτλων δίδεται η δυνατό−
τητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι κωδικοί 
αριθμοί (ΙSIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι οποίοι 
είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 17.1.2007.

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, να προ−
αγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδή−
ποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο 
αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά τίτλων 
(Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.).

15) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/1591/0023/Α/12.1.2007 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 

16) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

19.10.2007 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε (5) εργά−
σιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 26.10.2007, 
η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, 
οι Χρηματιστές − μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 
και λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την 
Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα 
από την παραπάνω επανέκδοση (19.10.2007), μπορούν να δι−
αθέτουν τους τίτλους, που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, 
σε απεριόριστα ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα έχουν 
καθορίσει 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. του 
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω δι−
αδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β για 
τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παράγωγους τίτλους, δηλαδή 
δεν επιτρέπεται η αποκοπή των τοκομεριδίων από το 
σώμα και αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για την 
φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλει−
στικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Απο−
θετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπεζας 
της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων από το αρχικό 
ISIN (δημοπρασίας) στο Β ISIN (έκδοσης για φυσικά πρόσω−
πα), κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς και τις αντίστοιχες 
μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπορούν 
για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται στις 
τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους φορείς, 
οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωσης πώλησης των τίτλων από τα φυσικά πρό−
σωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομεριδίου, θα 
γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε Α και θα έχουν την 
ίδια φορολογική μεταχείριση με τα κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση, που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο φόρος για 
το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων καταβάλλε−
ται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν συνεχεία 
θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.
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Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό 
για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

F
    Αριθμ. 2/62407/0023/Α (2)
 Επανέκδοση 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 

στις 19.10.2007, με Δημόσια εγγραφή με άνοιγμα της 
αρχικής έκδοσης 17.1.2007 και λήξης 20.7.2017. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθ. 2/1591/0023Α/12.1.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 17.1.2007 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 
άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 10ετούς διάρκειας, λή−
ξης 20.7.2017. 

13. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουρ−
γίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

14. Το υπ’ αριθμ. 1175/12.10.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Την διάθεση στις 19.10.2007, τίτλων με άνοιγμα (re−
opening) της αρχικής έκδοσης (17.1.2007) ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
10ετούς διάρκειας και λήξης 20.7.2017.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή, 

είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθε−
ρού επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, με ημερομηνία 
αρχικής έκδοσης 17.1.2007 και λήξης 20.7.2017.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε 
άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Αΰλων 
Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 97,357% της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 16.10.2007, στη δημοπρασία ομολόγων 
ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό της 
αρχικής έκδοσης 4,30% ετησίως σταθερό για όλη την 
διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά 
τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε 
τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών {actual/
actual(ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 20.7.2008 
και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη 
των ομολόγων σε ετήσια βάση.

β. Στις 19.10.2007 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβλη−
θούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που αφορούν 
το χρονικό διάστημα από 17.1.2007 (συμπεριλαμβανομέ−
νης) μέχρι 19.10.2007 (μη συμπεριλαμβανομένης) σε ΕΥΡΩ, 
στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό δι−
άστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστικής 
αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει από το 
ονομαστικό επιτόκιο 4,30% επί το κλάσμα ημερών 184/365 
(για το χρονικό διάστημα από 17.1.2007 έως 20.7.2007) 
πλέον 91/366 επί το ονομαστικό επιτόκιο 4,30% (για το 
χρονικό διάστημα από 20.7.2007 έως 19.10.2007 και είναι 
ίση με 3,236797 %. Ετσι οι δεδουλευμένοι τόκοι για το 
παραπάνω χρονικό διάστημα είναι € 32,37.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γίνει 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί πρό−
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σθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα κατά 
την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι εμπορικές 
τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την 
οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου σε 
Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN B, ο οποίος δεν 
έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η απο−
κοπή τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μία από τις 
βασικές προϋποθέσεις για τη φοροαπαλλαγή.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσω−

πα − κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 
και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι από την 
Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων θα 
αρχίσει την Δευτέρα 15.10.2007 και θα ολοκληρωθεί την 
Τετάρτη 17.10.2007.

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας εγ−
γραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

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 ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή τα 
1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και διάθεσης 
ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η κατανομή 
και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α., σε 
πολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν δι−
αθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν το 
σύστημα των αΰλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία τίτ−
λοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι θα 
διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της φο−
ροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγγραφές 
του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους φο−
ρείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομερι−
δίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β σε Α και θα 
έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα κανονικά 
τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος για 
το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων καταβάλλε−
ται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν συνεχεία 
θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 19.10.2007, ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης της 17.1.2007.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό κοινό 
από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους φορείς 
θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα δοθεί προμήθεια στο 
Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η 
οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών 
που εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό για την 
εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

F

  (3)
   Επιβολή προστίμου στην ΤΟΛΗ ΟΛΓΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

για τελωνειακή παράβαση. 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤ’ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Με την υπ’ αριθμ. 26/2006 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΑΣ, 
σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 2960/2001, καταλογίζουμε 
στην ΤΟΛΗ ΟΛΓΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, αγνώστου διαμονής, 
με Α.Φ.Μ. 106109462, διαφυγόν Τέλος Ταξινόμησης 2476,37 
ευρώ και ποινή Ανακριβούς Δήλωσης 87,44 €, συνολικό 
ποσό ύψους #2563,81# ευρώ για την τελωνειακή παράβαση 
του διαφυγόντος Τέλους Ταξινόμησης, που προέρχεται από 
την αλλαγή βεβαίωσης οδηγίας για το επιβατικό όχημα, 
μάρκας BMW με αριθμό πλαισίου WBABH31050EH14663 που 
παρέλαβε με την υπ’ αριθμ. 11707/22.10.2002 Ειδική Δήλωση 
της Υπηρεσίας μας. 

 Ο Διευθυντής
ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 

F

  (4)
   Επιβολή προστίμου στον ΚΥΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ, για τελωνειακή παράβαση. 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤ’ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Με την υπ’ αριθμ. 58/2007 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
ΜΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 2960/2001, 
καταλογίζουμε στον ΚΥΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του ΘΕΟ−
ΔΩΡΟΥ, αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 074607224, 
Τέλος Ταξινόμησης 24956,98 ευρώ, πρόστιμο 8000,00 
ευρώ για τη μη καταβολή των επιβαρύνσεων, Τέλη 
Χαρτοσήμου 160,00 ευρώ, ΟΓΑ 32,00 ευρώ,συνολικό 
ποσό ύψους # 33148,98 # € που αφορά την τελωνει−
ακή παράβαση της μη καταβολής επιβαρύνσεων,που 
αναλογούν στο επιβατικό όχημα, μάρκας MERCEDES 
με αριθμό πλαισίου WDB1240501Α862574 για το οποίο 
υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. 9586/20.5.2005 Ειδική Δήλωση 
της Υπηρεσίας μας. 

 Ο Διευθυντής
ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4037 (1)
  Τροποποίηση της 2790 από 10.9.2007 απόφασης του 

Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Καθορισμός τοπικής αρ−
μοδιότητας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλα−
κής» (Β΄ −1848).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3585/2007 «Προστασία 

του Περιβάλλοντος, Αγροτική Ασφάλεια και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄− 148).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄− 98).

3. Το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση 
Υπουργείων» (Α΄− 231).

4. Το άρθρο 1 του π.δ/τος 215/2007 «Σύσταση Γενι−
κών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (Α΄− 241).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της 2790 από 
10.9.2007 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Δυτικής Μα−
κεδονίας.
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Των Αγρονομικών Τμημάτων Κοζάνης, Καστοριάς, 
Φλωρίνης και Γρεβενών ταυτίζεται, αντιστοίχως, με τις 
διοικητικές περιφέρειες των ομώνυμων Νομών». 

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 
της ίδιας απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Των Αγρονομικών Τμημάτων Θεσπρωτίας, Άρτης 
και Πρέβεζας ταυτίζεται, αντιστοίχως, με τις διοικητικές 
Περιφέρειες των ομώνυμων Νομών».

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 
της ιδίας απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Των Αγρονομικών Τμημάτων Τρικάλων, Καρδίτσης 
και Μαγνησίας ταυτίζεται, αντιστοίχως, με τις διοικητι−
κές περιφέρειες των ομώνυμων Νομών».

Άρθρο 2

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. 2/339/0023Α (2)
    Απόφαση επανέκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δη−

μοσίου διάρκειας 33−ετών στις 15.1.2008 μέσω κοι−
νοπραξίας, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκ−
δοσης 6.2.2007 και λήξης 20.9.2040.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του  ν. 2362/ 
1995 ΄΄Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπα−
νών του κράτους και άλλες διατάξεις΄΄ (ΦΕΚ 247 /Α/ 
27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 

κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2/6620/0023Α/31.1.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 6.2.2007 ομολόγου διάρκειας 33 ετών μέσω κοι−
νοπραξίας, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, λήξης 
20.9.2040. 

11. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

12. Τις υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 και 2/85248/ 
0023Α/27.12.2007 κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών Δι−
απραγματευτών Αγοράς» και «Βασικοί Διαπραγματευτές 
Αγοράς Έτους 2008», αντίστοιχα.

13. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και 
τη Συμφωνία Εγγραφής (Subscription Agreement) με ημε−
ρομηνία 14/1/2008, καθώς και το υπ’ αριθμ. 38/8.1.2008 
σχετικό έγγραφο – ανακοίνωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφ−
σίζουμε:

Τη διάθεση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με επα−
νέκδοση (re−opening) στις 15.1.2008 του ομολογιακού 
δανείου λήξης 20.9.2040, σε άϋλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου 4,60%, διάρκειας τριάντα τριών ετών. Τα ομό−
λογα θα διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών όπως 
περιγράφεται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη 
συμφωνία εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους που 
διέπουν τον κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Δια−
πραγματευτών Αγοράς. 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν στις 15.1.2008 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας τριάντα τριών ετών, με πρώτο το−
κομερίδιο το οποίο αρχίζει στις 6 Φεβρουαρίου 2007 και 
λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2008 (long coupon), σταθερού 
επιτοκίου και ημερομηνία λήξης την 20.09.2040.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία επανέκδοσης 

(15.1.2008), τα ομόλογα θα  διατεθούν με τιμή 93,522%. 
5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία 

ανέρχεται σε 0,275% επί της  ονομαστικής αξίας. 
6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται σε 

τέσσερα δισεκατομμύρια   (€ 4.000.000.000) Ευρώ. 
7. Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό της 

αρχικής έκδοσης, 4,60% ετησίως, και είναι σταθερό για 
όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και κα−
ταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πλη−
ρωμής τόκου ορίζεται η 20.09.2008 και για τα επόμενα 
έτη την ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
σε ετήσια βάση.
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β. Στις 15.1.2008 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβλη−
θούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων που αφο−
ρούν το χρονικό διάστημα από 6.2.2007 μέχρι 15.01.2008 
σε Ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει από 
το ονομαστικό επιτόκιο 4,60% επί το κλάσμα ημερών 
226/365 (για το χρονικό διάστημα 6.2.2007 έως 20.9.2007) 
πλέον 117/366 επί το ονομαστικό επιτόκιο 4,60% (για 
το χρονικό διάστημα 20.9.2007 έως 15.1.2008) και είναι 
ίση με 4,318711%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι για το 
παραπάνω χρονικό διάστημα και για ονομαστική αξία 
€ 1.000 είναι € 43,19. 

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

 Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(Ο.Τ.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
(ISINS).

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 15 Ιανουαρίου 2008, ημερο−
μηνία επανέκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

18. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης της υπ’ 
αριθμ. 2/6620/0023Α/31.1.2007 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών.

Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, η 
οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του 
Δημοσίου Χρέους, ενώ προκαλείται δαπάνη και για τα 
επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις 
κατ΄ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δη−
μοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2008

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. Φ.80427/οικ. 1007/272 (3)
     Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά 

τις απογευματινές ώρες του προσωπικού της παρ. 
2 του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 για το γραφείο 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994 

(ΦΕΚ 28 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297 Α’) και του άρθρου 18 του ν. 3254/2004.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του α.ν. 591/1937, του α.ν. 

43/1967, του άρθρου 32 του ν. 1579/1988 και των άρθρων 
22 και 31 του ν.  3232/2004 (Λ.Β.Κ.Α.).

4. Την υπ’ υπ’ αριθμ. οικ. 2/4598/0022/22.1.2007 (ΦΕΚ 
78/30.1.2007 τ. Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων 
Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Τομέα) 
κοινή απόφαση «Καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τους 
υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή 
διορίζονται στα γραφεία .... των Υπουργών, .... των Γρα−
φείων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων ......

5. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης 
για τους υπαλλήλους του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2190/1994.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε 
χιλιάδων (45.000,00) Ευρώ περίπου και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Λ.Β.Κ.Α., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
κατά τις απογευματινές ώρες, για πέντε (5) συνολικά 
υπαλλήλους στο γραφείο του Υπουργού Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2190/1994, ως εξής: 
Για πέντε (5) υπαλλήλους στο γραφείο του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας από ενενήντα 
(90) ώρες το μήνα για τον καθένα για το έτος 2008, για 
τους παρακάτω λόγους:

− την συλλογή, επεξεργασία και ηλεκτρονική καταχώ−
ριση στοιχείων − δεδομένων με σκοπό την εκτίμηση των 
γενικότερων προβλημάτων στο χώρο της κοινωνικής 
ασφάλισης



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 129
29 Ιανουαρίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση επανέκδοσης τιμαριθμοποιημένου ομο−
λόγου του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 25.7.2030 
στις 29.1.2008 μέσω κοινοπραξίας, με άνοιγμα (re−
opening) της αρχικής έκδοσης 16.4.2007 ................... 1

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των Κατα−
στημάτων Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων 
Κράτησης Νέων, των Θεραπευτικών Καταστημά−
των, στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών και 
στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης αυτών .. 2

Νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού που υπηρετεί 
εντός των Καταστημάτων Κράτησης, των Ειδικών 
Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θεραπευτι−
κών Καταστημάτων και της Κ.Α.Υ. Φυλακών και της 
υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών ................ 3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1485/66/04 υπουρ−
γικής απόφασης «Περί εφοδιασμού με ζώνες 
ασφαλείας των σχολικών λεωφορείων» .................... 4

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20083/11.6.2007 απόφα−
σης περί λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Ηλιού−
πολης της Δ΄/Α (ημέρα Σάββατο). ................................... 5

Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Καλλιθέας της Β΄/Α. 6
Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Σφαγεία Καλλιθέας 

της Β΄/Α .................................................................................................. 7
Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αγ. Ελεούσας Καλλι−

θέας της Β΄/Π .................................................................................... 8
Έγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο Κ.Ε.Π. Δή−

μου Πειραιά για έξι (6) μήνες .............................................. 9 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 2/4897/0023A (1)
Απόφαση επανέκδοσης τιμαριθμοποιημένου ομολό−

γου του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 25.7.2030 στις 
29.1.2008 μέσω κοινοπραξίας, με άνοιγμα (re−opening) 
της αρχικής έκδοσης 16.4.2007.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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/τ.Α΄/17.12.1990) όπως τρο−
ποποιήθηκαν με το άρθρο 24 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμι−
ση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική  
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 του ν. 2579/1998.

5. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151/τ.Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/1999), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) 
«Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπη−
ρεσιών κ.α.δ.».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». 
(ΦΕΚ 207/τ.Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/6.7.1998).

9. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/τ.Β΄/10.4.1997)».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/22468/0023Α/12.4.2007 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την 
έκδοση στις 16.4.2007 τιμαριθμοποιημένου ομολόγου 
μέσω κοινοπραξίας, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, λήξης 25.7.2030.

11. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
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1842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

12. Τις υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 και 
2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινές αποφάσεις του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» και «Βασικοί Δια−
πραγματευτές Αγοράς Έτους 2008», αντίστοιχα.

13. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και 
τη Συμφωνία Εγγραφής (Subscription Agreement) με 
ημερομηνία 28/1/2008, καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
81/18.1.2008 σχετικό έγγραφο – ανακοίνωση του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με επανέκδοση στις 29.1.2008 ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 
τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000.000,00). 
Τα ομόλογα θα διατεθούν σε κοινοπραξία τραπεζών 
όπως περιγράφεται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και 
στη συμφωνία εγγραφής, σύμφωνα με τους όρους που 
διέπουν τον κανονισμό λειτουργίας των Βασικών Δια−
πραγματευτών Αγοράς.

Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι τιμαριθμο−
ποιημένα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σε άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2030, σταθερού επιτοκίου 
2,30%, με πρόσθετη πρόσοδο συνδεδεμένη με τον 
Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ευρωζώ−
νης (εξαιρουμένου του καπνού), ISIN GR0338002547 και 
διατίθενται με τους παρακάτω όρους επανέκδοσης:

Τιμή διάθεσης: 96,102%.
Index ratio στις 29.1.2008: 1,03182.
Δεδουλευμένοι τόκοι ανά 1.000 €: 12,19 €.
Το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει από την παραπά−

νω διάθεση το συνολικό ποσό των € 4.015.160.000,00. Το 
ποσό αυτό αναλύεται σε € 3.966.400.000,00 το οποίο 
αντιστοιχεί στην αξία διακανονισμού πλέον της ανα−
προσαρμοζόμενης εξέλιξης του πληθωρισμού από την 
ημερομηνία έναρξης της τρέχουσας τοκοφόρου περιό−
δου (25.7.2007) έως την ημέρα διακανονισμού (29.1.2008) 
και σε € 48.760.000,00 που αντιστοιχεί στους δεδου−
λευμένους τόκους για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Για την παραπάνω διάθεση το Ελληνικό Δημόσιο θα 
καταβάλλει στην κοινοπραξία των τραπεζών προμήθεια 
διαχείρισης και κάλυψης του ποσού της έκδοσης, η 
οποία ανέρχεται σε 0,275% επί της ονομαστικής αξίας 
των ομολόγων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής έκδοσης 
του τιμαριθμοποιημένου ομολόγου, όπως περιγράφο−
νται στην υπ’ αριθμ. 2/22468/0023Α/12.4.2007 απόφασή 
μας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2008 η οποία θα καλυφθεί από 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ 
προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Αριθμ. 9107   (2)
 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο 

προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων 
Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης 
Νέων, των Θεραπευτικών Καταστημάτων, στην Κε−
ντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών και στην Υπηρεσία 
Εξωτερικής Φρούρησης αυτών».

  O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 

(ΦΕΚ 297/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», β) των άρθρων 
48 και 49 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄) «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση διατάξεων των ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 
35/τ.Α΄), ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144/τ.Α΄) του Ποινικού Κώδικα, 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστά−
θηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 
1 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225/τ.Α΄) «Θέματα εξωτερικών 
φρουρών και άλλες διατάξεις» και γ) του άρθρου 90 
του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ−
βερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

2. Το άρθρο 16 του π.δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217/τ.Α΄) «Κα−
νονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης».

3. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842/τ.Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, 
στους Γενικούς Διευθυντές κ.λπ.», όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. 82834/25.8.2005 
(ΦΕΚ 1304/τ.Β΄), 101266/24.10.2005 (ΦΕΚ 1490/τ.Β΄), και 
9311/26.1.2006 (ΦΕΚ 104/τ.Β΄), όμοιες αποφάσεις.

 4. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης, τα 
Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τα Θεραπευτικά 
Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών, 
είναι υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, η δε 
υπερωριακή εργασία ορισμένων υπαλλήλων είναι απα−
ραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους.

5. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των υπηρεσια−
κών αναγκών των Καταστημάτων Κράτησης απαιτείται 
η παροχή εργασίας υπαλλήλων πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας των κατά τις απογευματινές ώρες.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη 800.000,00 
Ευρώ περίπου, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 
0511 του Ειδικού Φορέα 17−310 και ότι στον Κ.Α.Ε. 0511 
υπάρχει εγγεγραμμένη ετήσια πίστωση 1.900.000,00 
ευρώ, αποφασίζουμε:

α) Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 
έως 30.6.2008 συνολικά 146.780 ώρες, για εργασία πέ−
ραν από το υποχρεωτικό ωράριο κατά τις απογευματι−
νές ώρες των εργάσιμων ημερών στο προσωπικό των 
Καταστημάτων Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων 
Κράτησης Νέων, των Θεραπευτικών Καταστημάτων και 
της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών, που υπηρετεί 
εντός αυτών και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης, 
επί συνόλου 4.585 υπαλλήλων, με ωριαία αποζημίωση 
την προβλεπόμενη από το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ. για το πρό−

γραμμα με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νε−
οδιόριστους εκπαιδευτικούς Σχολικού έτους 2007−
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Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημο−
σίου στις 14.12.2007 μέσω Δημοπρασίας, πενταε−
τούς διάρκειας, με άνοιγμα (re−opening) της αρ−
χικής έκδοσης 2.3.2007 και λήξης 20.8.2012............. 2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Γραφείο του 
Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρο−
γνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)_ του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών ........................................................................................ 3

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους διοικη−
τικούς υπαλλήλους του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, για το έτος 2008. .................................................. 4

Έγκριση για εργασία νυκτερινή εργασίμων ημερών, 
καθώς νυκτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών που παρέχεται προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας εντός 
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Ορισμός Ημερήσιων Αθλητικών Εφημερίδων Α΄ εξα−
μήνου 2008. ......................................................................................... 6

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειεας από τον ομο−
γενή AFISSOV LAZAR (ΑΦΙΣΟΒ ΛΑΖΑΡΟΣ) του 
Ηλία............................................................................................................ 7

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογε−
νή AFISSOV FEOKLIT (ΑΦΙΣΟΒ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ) του 
Ηλία............................................................................................................ 8

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογε−
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σμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού 
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Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Α΄ εξά−
μηνο του έτους 2008, για το μόνιμο προσωπικό 
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Ανατολικής Αττικής ..................................................................... 11

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊ−
όντος PRICITAL ................................................................................. 12

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί−
ου απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ..... 13

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/79167/0022 (1)
  Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ. για το πρό−

γραμμα με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νε−
οδιόριστους εκπαιδευτικούς Σχολικού έτους 2007−
2008».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) αρ. 21.
2. Του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 τ.Α΄) «Για την πολυθεσία, 

πολυαπασχόληση κ.λπ.» αρ. 6.
3. Των άρθρων 28 και 29 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) 

και του άρθρου 12 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 τ.Α΄).
4. Του άρθρου 17 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ.Α΄).
5. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 

τ.Α΄) «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του κράτους και άλλες διατάξεις».

6. Του ν. 2685/18.2.1999 (ΦΕΚ 35/1999 τ.Α΄) «Κάλυψη 
δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εκτός και εντός 
επικράτειας και άλλες διατάξεις».

7. Του άρθρου 23 παρ. 8 του ν. 2530/23.10.1997 (ΦΕΚ 218 
τ.Α΄) «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολο−
γίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού...».

8. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες συναφείς διατάξεις».

9. Του άρθρου 4 του π.δ. 250/1992 (ΦΕΚ 138 τ.Α΄).
10. Του άρθρου 40 του ν. 849/22.12.1978 (ΦΕΚ 232 τ.Α΄) 

«Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της περιφε−
ρειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας».
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2198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

11. Του άρθρου 8 του ν. 2129/14.4.1993 (ΦΕΚ 57 τ.Α΄) 
«Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις».

12. Του άρθρου 11 του ν. 1305/9.12.1982 (ΦΕΚ 146 τ.Α΄) 
«Για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου», «Για την αύξηση των κατωτάτων ορίων και λοιπών 
συντάξεων του Ι.Κ.Α. και άλλες διατάξεις».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1588/1985 
(ΦΕΚ 137 τ.Α΄) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του 
ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄).

14. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/ 
3.10.2007) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών.

15. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την από 20.12.2005 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
η πληρωμή των σχετικών δαπανών γίνεται μέσω του 
Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 
οι προκαλούμενες δαπάνες αντιμετωπίζονται από τις 
πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2007 με κωδικό έργου MIS 118875 
και τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους 
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2007−2008» συνολικού 
κόστους έως 3.650.394,00 € από το Γ΄ Κ.Π.Σ. (ΕΠΕΑΕΚ 
2000−2006) και ότι η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 
80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 
20% από εθνικούς πόρους, αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε τις αμοιβές των επιμορφωτών του Προγράμ−
ματος με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόρι−
στους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2007−2008», τις 
προϋποθέσεις και το ύψος των δαπανών μετακίνησης, 
διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μετα−
κινουμένων εκτός έδρας επιμορφωτών και επιμορφου−
μένων, τη διαδικασία διδακτικού υλικού, αναλώσιμων 
υλικών και την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών 
των Π.Ε.Κ., ως εξής:

1. Α. Στους επιμορφωτές:
α) Στους καθηγητές Πανεπιστημίου, τους Αναπλη−

ρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίου, στους Καθηγητές 
Τ.Ε.Ι., στους Ερευνητές Α΄ και Β΄, στους Συμβούλους 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), στους Ανώτατους 
Κρατικούς Λειτουργούς και τους Δημοσίους υπαλλή−
λους ειδικών θέσεων σε 40 € ανά ώρα. 

β) Στους Επίκουρους Καθηγητές Πανεπιστημίου, στους 
Παρέδρους του Π.Ι., στους Σχολικούς Συμβούλους, στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευ−
σης, στους Λέκτορες Πανεπιστημίου, στους Ερευνητές 
Γ΄ και Δ΄, στους Δημοσίους υπαλλήλους που είναι κά−
τοχοι διδακτορικού διπλώματος και στους Επίκουρους 
Καθηγητές Τ.Ε.Ι. σε 35 €.

γ) Στους εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους 
με μεταπτυχιακές σπουδές σε 30 € ανά ώρα.

δ) Στους λοιπούς εκπαιδευτικούς οιασδήποτε βαθμί−
δας σε 25 € ανά ώρα.

ε) Στους ιδιώτες:
− με διδακτορικό δίπλωμα σε 40 € ανά ώρα.
− με μεταπτυχιακές σπουδές σε 30 € ανά ώρα.
− με πτυχίο Πανεπιστημίου σε 25 € ανά ώρα.
Β. Στους επιμορφωτές, οι οποίοι μετακινούνται από 

την οργανική τους θέση ή τον τόπο που υπηρετούν, ή 
τη μόνιμη διαμονή τους (εφόσον πρόκειται για ιδιώτες) 
εκτός έδρας, για τις ανάγκες του Προγράμματος στην 
έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης 
του Π.Ε.Κ. καταβάλλονται πέραν της ωριαίας αποζημίω−

σης και τα κατά νόμο έξοδα μετακίνησης και διανυκτέ−
ρευσης και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας.

Γ. Στους επιμορφούμενους, που μετακινούνται εκτός 
έδρας από την οργανική τους θέση ή τον τόπο που 
υπηρετούν για τις ανάγκες του Προγράμματος, στην 
έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης 
του Π.Ε.Κ. καταβάλλονται τα κατά νόμο έξοδα μετακί−
νησης και διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση 
εκτός έδρας.

2. α) Στους επιμορφούμενους παρέχεται διδακτικό 
υλικό με δαπάνες του Π.Ε.Κ.

β) Για τις ανάγκες πραγματοποίησης των επιμορφω−
τικών προγραμμάτων, τα Π.Ε.Κ. πραγματοποιούν δαπά−
νες λειτουργίας, προμήθειας αναλώσιμων υλικών και 
εξοπλισμών (έντυπα και γραφική ύλη, δισκέτες, CDs, 
αναλώσιμα υλικά φωτοτυπικών μηχανημάτων, έξοδα 
πολλαπλών εκτυπώσεων κ.λπ., καθαριστικά, φάρμακα, 
πετρέλαιο θέρμανσης και εργαστηριακά υλικά) και τα−
χυδρομικά έξοδα.

Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται, εφόσον αφο−
ρούν αποκλειστικά την εκτέλεση του Προγράμματος 
και προσδιορίζεται με ακρίβεια η αναγκαιότητά τους.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 10.9.2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F

 Αριθμ. 2/80346/0023/Α (2)
Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσί−

ου στις 14.12.2007 μέσω Δημοπρασίας, πενταετούς 
διάρκειας, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκ−
δοσης 2.3.2007 και λήξης 20.8.2012.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).
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7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/13482/0023Α/27.2.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 2.3.2007 ομολόγου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, 5ετούς διάρκειας, λήξης 20.8.2012.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

14. Το υπ’ αριθμ. 1381/7.12.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ.

15. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών», αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας που θα πραγματοποι−
ηθεί στις 11.12.2007, μέσω της οποίας θα διατεθούν στις 
14.12.2007 τίτλοι με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής 
έκδοσης (2.3.2007) ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, 
5ετούς διάρκειας, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
και λήξης 20.8.2012.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 14.12.2007 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
2.3.2007 και λήξης 20.8.2012.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,10% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ 
(€1.500.000.000).

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό 
ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 
ημερών {actual/actual (ISMA)} και καταβάλλεται δεδου−
λευμένος. Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκων ορίζεται 
η 20.8.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση.

β. Στις 14.12.2007, που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα κατα−

βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 (συμπερι−
λαμβανομένης) μέχρι 14.12.2007 (μη συμπεριλαμβανο−
μένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονο−
μαστικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύ−
πτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,10% επί το κλάσμα 
ημερών 171/365 (για το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 
έως 20.8.2007) πλέον 116/366 επί το ονομαστικό επι−
τόκιο 4,10% (για το χρονικό διάστημα από 20.8.2007 
έως 14.12.2007) και είναι ίση με 3,220276%. Έτσι οι δε−
δουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα 
είναι 32,20 €.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) και 
θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 11.12.2007, 
μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημο−
σίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονο−
μαστικές αξίες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου 
ευρώ (€ 1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής. Το προσφερόμενο τίμημα 
που θα υποβληθεί δεν θα συμπεριλαμβάνει τους δε−
δουλευμένους τόκους (clean price).

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 
υποβάλλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη 
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ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που 
θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερό−
μενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη 
ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές προ−
σφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή όλων 
των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών. Η κάθε μια 
μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη μέθοδο των μη 
ανταγωνιστικών προσφορών.

6) Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ 
στις 11.12.2007 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος.

7) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέ−
ρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 11.12.2007 και 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον Ορ−
γανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

8) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 13.12.2007), να υποβάλουν προσφορές μέσω 
της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση σταθμική τιμή 
της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι συνολικής 
ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δημοπρατού−
μενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική ονομα−
στική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το ανω−
τέρω 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 έκαστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές 
προσφορές των προηγουμένων της παρούσας τριών 
δημοπρασιών ομολόγων. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο 
αυτού του ποσού θα κατανέμεται εξ’ ίσου στους εν−
διαφερόμενους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς. 
Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 13.12.2007, 
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

9) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

10) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

11) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 14.12.2007, ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της αρχικής έκδοσης (2.3.2007).

12) Στα τοκομερίδια των άϋλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ISIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 2.3.2007.

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

14) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 

να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

15) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

16) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/13482/ 
0023Α/27.2.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών.

17) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

14.12.2007 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 
21.12.2007, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστω−
τικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη του Χρηματιστη−
ρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι 
εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και 
έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την παραπάνω 
επανέκδοση (14.12.2007), μπορούν να διαθέτουν τους 
τίτλους, που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απε−
ριόριστα ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα έχουν 
καθορίσει 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
(GR0A14020793) για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο ISIN Β (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς 
και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β 
(GR0A14020793) σε ISIN έκδοσης (GR0114020457) και θα 
έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα κανονικά 
τοκομερίδια.

Στην περίπτωση, που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου επί των εισπρα−
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χθέντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων 
καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ   

F
 Αριθμ. 2/3012/0022 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Γραφείο του 

Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνω−
μόνων (Σ.Ο.Ε.)_ του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών και Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/ 
3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

3. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ57/Α/21.3.2002 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 όπως 
προστέθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντι−
καταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38/Α).

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ανωτέρω Γραφείου.
6. Το υπ’ αριθμ. 1441/258/11.1.2008 έγγραφο της Δ/νσης 

Διοικητικού του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 

την ανωτέρω καταβολή της υπερωριακής εργασίας, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των 21.500 ευρώ, σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 
θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδικού Φορέα 23/720 και ΚΑΕ0511, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για πέντε (5) υπαλλήλους, στο Γραφείο 
του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρο−
γνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών και μέχρι εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαία για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 μέχρι 
31.12.2008.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα 
γίνεται μετά από σχετική βεβαίωση του Προέδρου του 
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε).

Η ωριαία αποζημίωση στους δικαιούχους θα υπολο−
γίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 3205/2003.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ   

F
 Αριθμ. 2/40/0022 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους διοικητι−

κούς υπαλλήλους του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους, για το έτος 2008.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 3086/2002 «Οργα−

νισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση 
των Λειτουργών και των υπαλλήλων του».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές Ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε 
με την παρ.2α του αρ.1 του ν. 2469/1997.

4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/ 
3.10.2007) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Την υπ’ αριθμ. 134672/27.12.2007 πρόταση του Προέ−
δρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί ανά−
γκης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των 
Διοικητικών Υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ.

6. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη δαπάνη της ανω−
τέρω απογευματινής υπερωριακής εργασίας που ανέρ−
χεται σε € 192.000,00 περίπου, θα βαρύνει τον ειδικό 
φορέα 23/630, ΚΑΕ 0511 και έχει προβλεφθεί στον προ−
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2008, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για ογδόντα έξι (86) διοικητικούς υπαλ−
λήλους του Ν.Σ.Κ. και μέχρι σαράντα πέντε (45) ώρες 
το μήνα για τον κάθε ένα, κατά το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2008 μέχρι 31.8.2008.

Η υπερωριακή αυτή εργασία θα παρέχεται από τους 
συμμετέχοντες υπαλλήλους καθημερινά, κατά τις απο−
γευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών της εβδομά−
δας, πέραν του κανονικού ωραρίου. Τον ονομαστικό 
πίνακα των συμμετεχόντων υπαλλήλων και τον έλεγχο 
για την παρουσία και απόδοση τους θα έχει ο Γενικός 
Διευθυντής του Ν.Σ.Κ. και σε περίπτωση κωλύματος ο 
αρχαιότερος Διευθυντής.

Η παρούσα ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/79969/0023/Α (1)
  Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσί−

ου, πενταετούς διάρκειας, στις 14.12.2007 με δημό−
σια εγγραφή, με άνοιγμα (re − opening) της αρχικής 
έκδοσης 2.3.2007 και λήξης 20.8.2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999) «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκι−
νήτων, οχημάτων και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών 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 
207Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δη−
μοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»
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9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2515/1997 «Άσκη−
ση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού κ.τλ.» (ΦΕΚ 
154/Α/97), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του 
ν. 2733/1999 «σύσταση νέας χρηματιστηριακής αγοράς 
κ.τλ.» (ΦΕΚ 155/Α/99). 

11. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/13482/0023Α/27.2.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 2.3.2007 ομολόγου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, 5ετούς διάρκειας και λήξης 20.8.2012. 

14. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

15. Το υπ’ αριθμ. 1381/07.12.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
16. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 

και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:
Την διάθεση στις 14.12.2007, τίτλων πενταετούς δι−

άρκειας με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
2.3.2007 ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη 
μορφή, σταθερού επιτοκίου και λήξης 20.8.2012.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγ−

γραφή από 10.12.2007 μέχρι και 12.12.2007, είναι ομόλογα 
του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκί−
ου, με ημερομηνία αρχικής έκδοσης 2.3.2007 και λήξης 
20.8.2012.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 99,253% της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 11.12.2007, στη δημοπρασία ομολό−
γων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,10% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ISMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος. 

Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση. 

β. Στις 14.12.2007, που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 (συμπερι−
λαμβανομένης) μέχρι 14.12.2007 (μη συμπεριλαμβανο−
μένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονο−
μαστικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύ−
πτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,10% επί το κλάσμα 
ημερών 171/365 (για το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 
έως 20.8.2007) πλέον 116/366 επί το ονομαστικό επι−
τόκιο 4,10% (για το χρονικό διάστημα από 20.8.2007 
έως 14.12.2007) και είναι ίση με 3,220276%. Έτσι οι δε−
δουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα 
είναι 32,20 €.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια εγ−
γραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN B (GR0Α14020793), 
ο οποίος δεν έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν 
επιτρέπεται η αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και 
αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη φο−
ροαπαλλαγή.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων 
θα αρχίσει την Δευτέρα 10.12.2007 και θα ολοκληρωθεί 
την Τετάρτη 12.12.2007. 

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

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 ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυ−
τή τα 1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και 
διάθεσης ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ. Η 
κατανομή και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α., σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ.
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Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν δι−
αθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν το 
σύστημα των αΰλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B 
(GR0Α14020793) μπορούν για την πώληση των τίτλων 
τους, να απευθύνονται στις τράπεζες και τους λοιπούς 
εξουσιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν 
τους τίτλους. 

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυ−
σικά πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή 
τοκομεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β 
(GR0Α14020793) στο ISIN της έκδοσης (GR0114020457) 
και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνει παρακράτηση του φόρου του εισπρα−
χθέντος τοκομεριδίου. Ο φόρος επί του τοκομεριδίου 
καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 14.12.2007, ημερομηνία ανοίγ−
ματος (re−opening) της έκδοσης της 2.3.2007.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα δοθεί 
προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών 
0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Aριθμ. 3973/87 (2)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

  O YΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα με το π.δ. 436/1991. 

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας. 

5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών». 

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας 
διατάξεων». 

8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950 «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων». 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/91».

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003. 
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.04 κοινή υπουργική 

απόφαση. 
13. Την υπ’ αριθμ. 4603/31.12.2007 απόφαση του Υπουρ−

γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι−
σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή−
σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Α΄ ημερολογιακού 
εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το υπ’ αριθμ. 505/15.1.2008 έγγραφο του Υπουργείου 
Εξωτερικών. 

16. Την από 24.01.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου−
λίου Εργασίας (ΑΣΕ). 

17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Απόδη−
μου Ελληνισμού οικονομικού έτους 2008, ΚΑΕ 0511 και 
0512, ποσόν 283.000,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για α) δυο 

(2) ειδικούς συμβούλους του Υφυπουργού Εξωτερικών 
έως 31.1.2008 και έως 29.2.2008 αντιστοίχως, μέχρι 50 
ώρες τον μήνα ο καθένας και β) δυο (2) ειδικούς συ−
νεργάτες του Υφυπουργού Εξωτερικών έως 29.2.2008 
και έως 7.3.2008 αντιστοίχως, μέχρι 50 ώρες το μήνα ο 
καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απα−
σχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008
Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   2/12369/0023Α (1)
Απόφαση επανέκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δη−

μοσίου διάρκειας 15 ετών στις 19.2.2008 μέσω κοι−
νοπραξίας, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκ−
δοσης 30.5.2007 και λήξης 20.3.2024. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/ 1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/
Α/27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α/6.7.1998).

10. Την αριθ. 2/32913/0023Α/24.5.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση στις 
30/05/2007 ομολόγου διάρκειας 15 ετών μέσω κοινοπραξίας, 
σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, λήξης 20.3.2024.

11. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

12. Τις υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 και 2/85248/ 
0023Α/27.12.2007 κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς» και «Βασικοί Διαπραγμα−
τευτές Αγοράς Έτους 2008», αντίστοιχα.

13. Τα σχέδια του πληροφοριακού φυλλαδίου (Offering 
Circular) και της Συμφωνίας Εγγραφής (Subscription 
Agreement), καθώς και το αριθμ. πρωτ. 191/12−02−2008 
σχετικό έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Όροι κοινοπρακτικής 
επανέκδοσης 15ετούς ομολόγου), αποφασίζουμε:
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3840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Τη διάθεση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με επα−
νέκδοση (re−opening) στις 19.2.2008 του ομολογιακού 
δανείου λήξης 20.3.2024, σε άϋλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου 4,70%, διάρκειας δεκαπέντε ετών. Τα ομόλογα 
θα διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών όπως περιγρά−
φεται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία 
εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον 
κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς. 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρ−
κειας δεκαπέντε ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το οποίο 
αρχίζει στις 30 Μαΐου 2007 και λήγει στις 20 Μαρτίου 
2008 (short coupon), σταθερού επιτοκίου και ημερομηνία 
λήξης την 20.3.2024.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία επανέκδοσης (19.2.2008), 

τα ομόλογα θα διατεθούν με τιμή 98,761 %. 
5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία 

ανέρχεται σε 0,175% επί της ονομαστικής αξίας. 
6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται 

σε τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (€ 
3.500.000.000) Ευρώ. 

7. Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό της 
αρχικής έκδοσης, 4,70% ετησίως, και είναι σταθερό για 
όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€ 1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και κα−
ταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πλη−
ρωμής τόκου ορίζεται η 20/03/2008 και για τα επόμενα 
έτη την ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
σε ετήσια βάση.

β. Στις 19.2.2008 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 30.5.2007 μέχρι 
19.2.2008 σε Ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκα−
δικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης ονομα−
στικής αξίας (€ 1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει 
από το ονομαστικό επιτόκιο 4,70% επί το κλάσμα ημε−
ρών 265/366 (για το χρονικό διάστημα 30.5.2007 έως 
19.2.2008) και είναι ίση με 3,403005%. Έτσι οι δεδουλευ−
μένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και για 
ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 34,03. 

9.  Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστή−
ριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (Ο.Τ.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυνατό−
τητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για το λόγο 
αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί (ISIN).

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου 2008, ημερο−
μηνία επανέκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

18. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης της υπ’ 
αριθμ. 2/32913/0023Α/24.5.2007 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών.

Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, η 
οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του 
Δημοσίου Χρέους, ενώ προκαλείται δαπάνη και για τα 
επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις 
κατ΄ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δη−
μοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.Υ. 3113.1.2944/1/2007

(2)
Τροποποίηση της εγκριτικής πράξης 3113.1.2944/2005/

13.1.2006 για το φορτηγό−εμπορευματοκιβωτίων 
πλοίο «ΙΡΕΝΕΣ ΡΙΛΑΪΑΝΣ» Νηολογίου Πειραιά 11427, 
ΔΔΣ/SZRT. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 «περί επενδύσεως και 

προστασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 317/Α΄/1953), 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση διάθεσης 5ετών ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου έκδοσης 26.3.2008 με δημόσια εγγραφή 
και με ημερομηνία λήξης 20.8.2013. ................................ 1

Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 2

Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Πρό−
νοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης για το έτος 
2008. .......................................................................................................... 3

Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Αρω−
γής Αστυνομικών για το έτος 2008. .............................. 4

Υπερωριακή εργασία προσωπικού με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργα−
σιών για το έτος 2008 ............................................................... 5 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 2/20958/0023Α (1)
Απόφαση διάθεσης 5ετών ομολόγων Ελληνικού Δημο−

σίου έκδοσης 26.3.2008 με δημόσια εγγραφή και με 
ημερομηνία λήξης 20.8.2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 
“Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.” (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) “Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.”

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λει−
τουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

14. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα».

15. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α’ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

16. Το υπ’ αριθμ. 290/14.3.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Την διάθεση τίτλων έκδοσης 26.3.2008 ομολόγων του 
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Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, 5ετούς διάρκειας, και λήξης 20.8.2013.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγγρα−

φή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημε−
ρομηνία έκδοσης 26.3.2008 και λήξης 20.8.2013.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκο−
μερίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο με πρώτο 
τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει την 26.3.2008 και λήγει 
την 20.8.2009 και εκδίδονται σε άυλη μορφή, είναι δε 
καταχωρημένα στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που 
λειτουργεί στην Τράπεζα Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 99,679% της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 18.3.2008, στη δημοπρασία ομολό−
γων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 4,00% ετη−
σίως, σταθερό για όλη την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2009 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. Για 
την πρώτη ημερομηνία πληρωμής θα υπολογιστεί ο 
τόκος από την 26.3.2008 (συμπεριλαμβανομένης) μέ−
χρι την 20.8.2009 (μη συμπεριλαμβανομένης). Οι τόκοι 
που αναλογούν για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα 
υπολογιστούν επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€ 
1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει από το ονομαστι−
κό επιτόκιο 4,00% επί το κλάσμα των ημερών 147/366 
(για το χρονικό διάστημα από 26.3.2008 έως 20.8.2008) 
πλέον 365/365 επί το ονομαστικό επιτόκιο 4,00% (για 
το χρονικό διάστημα 20.8.2008 έως 20.8.2009) και είναι 
ίση με 5,606557%. Έτσι οι τόκοι για το χρονικό διάστημα 
από την 26.3.2008 μέχρι την 20.8.2009 και για ονομαστική 
αξία € 1.000 είναι € 56,07.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN B (GR0A14021809), 
ο οποίος δεν έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν 

επιτρέπεται η αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και 
αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την 
φοροαπαλλαγή.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων 
θα αρχίσει την Δευτέρα 17.3.2008 και θα ολοκληρωθεί 
την Τετάρτη 19.3.2008.

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

Το Α.Φ.Μ. τους,
Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
Τον χειριστή τους στο Σύστημα των Άϋλων Τίτλων 

(Σ.Α.Τ.),
Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ.,
Το ποσό των ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή τα 
1.000 ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και διάθεσης 
ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ. Η κατανομή 
και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α., 
σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν 
διαθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν 
το Σύστημα Άϋλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B 
(GR0A14021809) μπορούν για την πώληση των τίτλων 
τους, να απευθύνονται στις τράπεζες και τους λοιπούς 
εξουσιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν 
τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυ−
σικά πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή 
τοκομεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β 
σε Α (GR0114021463) και θα έχουν την ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 26.3.2008.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημέ−
νους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15% επίσης θα δο−
θεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών 0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα 
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οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.80425/5400/1155 (2)
Υπερωριακή εργασία διοικητικού προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093/0022/5.2.2004 απόφαση 
επέκτασης των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προ−
σωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απα−
σχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/13071/0022/18.5.1999 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου».

5. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές απο−
φάσεις κατ’ εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας από 
τις αρμόδιες Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασίας των 
οικείων Νομαρχιών.

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης διοικητι−
κού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που προκύπτει από το γεγονός ότι το 
Ίδρυμα διέρχεται περίοδο μεταρρύθμισης με εισαγωγή 
νέων παραμέτρων και αρχών σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητάς του σε συνάρτηση με τις ευρισκόμενες 
σε εξέλιξη εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφο−
ριακού Συστήματος.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εν−
νέα χιλιάδων εκατόν τεσσάρων (49.104) ευρώ περίπου 
και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον προ−
ϋπολογισμό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έτους 2008 (ΚΑΕ 0261), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, για το διοικητικό προσωπικό με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ως εξής:

α) Για πενήντα επτά (57) διοικητικούς υπαλλήλους του 
Ιδρύματος που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Διοίκησης 
και σε Περιφερειακές Μονάδες διαφόρων ειδικοτήτων 
(ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγοριών) από εκατόν είκοσι – 120− 
–ώρες στον καθένα για το έτος 2008, ήτοι έξι χιλιάδες 
οκτακόσιες σαράντα (6.840) ώρες συνολικά.

β) Για ένα (1) διοικητικό υπάλληλο ΔΕ κατηγορίας που 
υπηρετεί σε Περιφερειακή Μονάδα εκατόν είκοσι (120) 
ώρες για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2008.

γ) Για έξι (6) διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος 
που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Διοίκησης και σε Πε−
ριφερειακές Μονάδες διαφόρων ειδικοτήτων (ΔΕ και 
ΥΕ κατηγοριών) από τριάντα (30) ώρες στον καθένα 
για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2008, ήτοι εκατόν ογδό−
ντα (180) ώρες συνολικά για προαναφερόμενο χρονικό 
διάστημα.

δ) Για ένα (1) διοικητικό υπάλληλο ΔΕ κατηγορίας που 
υπηρετεί σε Περιφερειακή Μονάδα εξήντα (60) ώρες για 
το Α΄εξάμηνο του έτους 2008.

ε) Για τέσσερις (4) διοικητικούς υπαλλήλους (κλάδων 
ΔΕ Διοικ/κός − Λογ/κός, ΥΕ Επιμελητών και ΥΕ Εργα−
τών) που υπηρετούν σε Νοσοκομεία του Ιδρύματος, από 
εκατόν είκοσι (120) ώρες στον καθένα για το έτος 2008, 
ήτοι τετρακόσιες ογδόντα (480) ώρες συνολικά.

στ) Για δύο (2) υπαλλήλους, ειδικό επιστημονικό προ−
σωπικό, ΠΕ κατηγορίας, από εκατόν είκοσι (120) ώρες 
στον καθένα για το έτος 2008, ήτοι διακόσιες σαράντα 
(240) ώρες συνολικά.

ζ) Για τέσσερις (4) διοικητικούς υπαλλήλους αμειβόμε−
νους με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΔΕ κατηγορίας), 
από εκατόν είκοσι ώρες στον καθένα για το έτος 2008, 
ήτοι τετρακόσιες ογδόντα (480) ώρες συνολικά.

η) Για έναν (1) διοικητικό υπάλληλο αμειβόμενο με 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΔΕ κατηγορίας) τριάντα 
(30) ώρες για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2008.

Αναλυτικότερα: 
Α. Για πενήντα επτά (57) διοικητικούς υπαλλήλους, εκ 

των οποίων (4) υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Διοίκησης 
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και (53) σε Περιφερειακές Μονάδες, από 
120 ώρες για το έτος 2008 στον καθένα, ήτοι 6.840 ώρες 
για το έτος 2008 και συγκεκριμένα: 

1. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στη Δ/νση Γραμ−
ματείας της Διοίκησης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, κλάδου ΔΕ Προσ/κού 
Ασφαλείας: 120 ώρες.

2. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στη Δ/νση Υγει−
ονομικού Προσ/κού της Διοίκησης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού− Λογ/κού: 120 ώρες.

3. Για δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στην Δ/νση 
Εκμετάλλευσης της Διοίκησης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, κλάδου ΔΕ 
Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας χειρ. διατρητ. μηχανών) 
από 120 ώρες στον καθένα, ήτοι 240 συνολικά.

4. Για δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Υποκ/μα 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Αθηνών, κλάδου ΔΕ Διοικ/κού – Λογ/κού και 
ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας αντίστοιχα, από 120 ώρες, 
στον καθένα ήτοι 240 ώρες συνολικά.

5. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Υποκ/μα ΙΚΑ 
− ΕΤΑΜ Αγ. Στεφάνου, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ασφα−
λέιας: 120 ώρες.

6. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Υποκ/μα 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Αμφιθέας, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ασφα−
λείας: 120 ώρες.

7. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Υποκ/μα 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Λαυρίου, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ασφα−
λείας: 120 ώρες. 

8. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Υποκ/μα 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Μεγάρων, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ασφα−
λείας: 120 ώρες.

9. Για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Υποκ/μα 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αλεξάνδρας, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ασφα−
λείας: 120 ώρες.
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/20947/0023Α (1)
 Απόφαση διάθεσης 5ετών ομολόγων του Ελληνικού Δη−

μοσίου μέσω Δημοπρασίας, Έκδοσης 26.3.2008 και 
λήξης 20.8.2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν.2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Περί των δα−
πανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ286/Β/10.4.1997)». 

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου». 

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λει−
τουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς». 

13. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α /27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγ−
ματευτές αγοράς έτους 2008». 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

15. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

16. Το υπ’ αριθμ. 290/14.3.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας μέσω της οποίας θα 
διατεθούν στις 26.3.2008 τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου 
σε άϋλη μορφή, 5ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου, 
λήξης 20.8.2013 καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρό−
σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

Βασικοί Οροί Έκδοσης
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 26.3.2008 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημερομηνία έκδο−
σης 26.3.2008 και λήξης 20.8.2013, με πρώτο τοκομερίδιο 
το οποίο αρχίζει την 26.3.2008 και λήγει την 20.8.2009 
(long coupon).

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 4,00% ετη−
σίως σταθερό για όλη την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό, το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ 
(€1.500.000.000).

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό 
ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 
ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται δεδου−
λευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2009 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι 
την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. Για την πρώτη 
ημερομηνία πληρωμής θα υπολογιστεί ο τόκος από την 
26.3.2008 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι την 20.8.2009 

(μη συμπεριλαμβανομένης). Οι τόκοι που αναλογούν για 
το παραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν επί 
της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€1.000), με απόδοση 
η οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,00% 
επί το κλάσμα των ημερών 147/366 (για το χρονικό δι−
άστημα από 26.3.2008 έως 20.8.2008) πλέον 365/365 επί 
το ονομαστικό επιτόκιο 4,00% (για το χρονικό διάστημα 
20.8.2008 έως 20.8.2009) και είναι ίση με 5,606557%. 

Έτσι οι τόκοι για το χρονικό διάστημα από την 26.3.2008 
μέχρι την 20.8.2009 και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι 
€ 56,07.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γίνει 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί πρό−
σθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα κατά 
την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι εμπορικές 
τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την 
οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου θα 
γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου σε 
Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) και 
θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των Βα−
σικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 18 Μαρτίου 
2008, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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 ΕΥΡΩ (€ 5.000.000) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό.

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 ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής.

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους τόκους (clean price).

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 
υποβάλλουν 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 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
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ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή όλων 
των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών.

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 
18 Μαρτίου 2008 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 18 Μαρτίου 2008 
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 εντός δύο 
εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος της 20 Μαρτίου 2008), να υποβάλουν προσφορές 
μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση σταθμική 
τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι συνολι−
κής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δημο−
πρατούμενου 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 δημοπρασιών 
ομολόγων. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του πο−
σού 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 20 Μαρτίου 
2008, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικανο−
ποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δημο−
πρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία εξ 
ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανάληψης 
της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 26 Μαρτίου 2008, ημερομηνία 
διάθεσης των τίτλων.

11) Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυνα−
τότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping).

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να 
προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποι−
αδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστή−
ριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.).

15) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης. 

Γ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού 26 

Μαρτίου 2008 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 
2 Απριλίου 2008, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα 
πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη του Χρη−
ματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποίοι 
είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος 
και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την παραπάνω 
έκδοση, μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους, που κατέ−
χουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απεριόριστα ποσά στην 
τιμή μεταπώλησης, που θα έχουν καθορίσει 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. του 
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A14021809), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσης τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλει−
στικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Απο−
θετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN (δημοπρασίας, GR0114021463) στο Β ISIN 
GR0A14021809 (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα,), κατά την 
συνήθη διαδικασία, καθώς και τις αντίστοιχες μερίδες 
των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους φο−
ρείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό 
για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.



7760 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαρτίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 2/24232/0023Α (2)
    Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25.7.2025 στις 29.2.2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /1999 
(ΦΕΚ 16 Α/99)), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/ Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφα−
ση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

9. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/16773/0023 /A /20.3.2003 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.3.2003 
κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δα−
νείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2025», καθώς και τις 
υπ’ αριθμ. 2/5333/0023Α/30.1.2004, 2/17201/0023Α/2.4.2004, 
2/32020/0023Α/16.6.2005 και 2/18746/0023Α/7.4.2006 
όμοιες, για την επανέκδοση (re opening) στις 3.2.2004, 
5.4.2004, 21.6.2005 και 12.4.2006, αντίστοιχα.

11. Την υπ’ αριθμ. 2/13615/0023/Α/13.3.2006 (ΦΕΚ 387/
Β/30.3.2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Οικονο−
μικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημε−
ρομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, 
λήξης 25.7.2025, έτος βάσης 2005=100», αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38001 531, λήξης 
25.7.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης 

του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για τον μήνα Φε−
βρουάριο 2008 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: 29.2.2008
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 7.200.000.000,00
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 106,10517
ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ (INDEX RATIO): 1,11886
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕNO ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 8.055.792.000,00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−

ράς της 29.2.2008 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25.7.2002. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Ανα−
φοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από 
τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο 
94,83337, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο 
μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας 
έναρξης των ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. 

Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δε−
καδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
Αριθμ. 2/24222/0023Α (3)
    Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25.7.2030 στις 31.1.2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/ 22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 /Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α/1999) ), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 761/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).



OFFERING CIRCULAR 

The Hellenic Republic 
€600,000,000 2.085 per cent. Inflation Linked Notes due 25 July 2057  

(to be consolidated and form a single issue with the €1,000,000,000 2.085 per cent. 
Inflation Linked Notes due 25 July 2057 issued by the Hellenic Republic on 30 March 

2007) 

Issue Price: 94.60 per cent. of the principal amount of the Notes 
(plus an amount equal to 115 days’ accrued interest from, and including 

1 April 2008, to, but excluding 25 July 2008) 

The €600,000,000 2.085 per cent. Inflation Linked Notes due 25 July 2057 (the “Notes”) (to 
be consolidated and from a single issue with the €1,000,000,000 
2.085 per cent. Inflation Linked Notes due 25 July 2057 issued by the Hellenic Republic (the 
“Republic”) on 30 March 2007) will bear interest from, and including, 1 April 2008 and 
interest will be payable annually in arrear on each Interest Payment Date (see “Terms and 
Conditions of the Notes – Interest”). The first payment of interest will be paid on 
25 July 2008 in respect of the period from, and including, 1 April 2008 to, but excluding, 
25 July 2008.  Payments of interest in respect of the Notes will be made without deduction for 
or on account of Greek taxes, as described, and subject to the exceptions set out, under 
“Terms and Conditions of the Notes - Taxation”. 

The Notes will mature on the Interest Payment Date falling on 25 July 2057. 

This Offering Circular neither constitutes a prospectus pursuant to Part II of the Luxembourg 
law on prospectuses for securities (loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières) dated 
10 July 2005 (the “Luxembourg Prospectus Law”) (which implements the Directive 
2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 (the 
“Prospectus Directive”)) nor a simplified prospectus pursuant to Chapter 2 of Part III of the 
Luxembourg Prospectus Law.  Accordingly, this Offering Circular does not purport to meet 
the format and the disclosure requirements of the Prospectus Directive and Commission 
Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive, and it has not been, 
and will not be, submitted for approval to any competent authority within the meaning of the 
Prospectus Directive and in particular the Supervisory Commission of the Financial Sector 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier), in its capacity as competent authority 
under the Luxembourg Prospectus Law. The Notes, issued pursuant to this Offering Circular, 
will therefore not qualify for the benefit of the single European passport pursuant to the 
Prospectus Directive. 

Save in the certain limited circumstances described herein, Notes in definitive form will not 
be issued in exchange for the Permanent Global Note. 

The Notes will initially be represented by a temporary global note (the “Temporary Global 
Note”), without interest coupons, which will be deposited on or about 1 April 2008 (the 
“Closing Date”) with a common safekeeper for Euroclear Bank SA/NV (“Euroclear”) and 
Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream, Luxembourg”).  Interests in the 
Temporary Global Note will be exchangeable for interests in a permanent global note (the 
“Permanent Global Note” and, together with the Temporary Global Note, the “Global 
Notes”), without interests coupons, on or after 11 May 2008 (the “Exchange Date”), upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. Save in the certain limited circumstances 
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described herein, Notes in definitive form will not be issued in exchange for the Permanent 
Global Note. 

The Notes are intended to be held in a manner which will allow Eurosystem eligibility. This 
simply means that the Notes are intended upon issue to be deposited with one of the ICSDs as 
common safekeeper and does not necessarily mean that the Notes will be recognized as 
eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra-day credit operations by the 
Eurosystem either upon issue or at any or all time during their life. Such recognition will 
depend upon satisfaction of the Eurosystem eligibility criteria. 

Managers 

Goldman Sachs International EFG Eurobank Ergasias National Bank of Greece 

 

The date of this Offering Circular is 28 March 2008. 
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information 
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Notes is in every 
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and 
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the 
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the 
Notes. The Republic accepts responsibility accordingly. 

The Managers (as defined under “Subscription and Sale”) have not separately verified the 
information contained herein. Accordingly, no representation, warranty or undertaking, 
express or implied, is made and no responsibility or liability is accepted by the Managers as 
to the accuracy or completeness of the information contained in this Offering Circular or any 
other information provided by the Republic in connection with the Notes or their distribution. 

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation 
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other 
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Notes and, if 
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been 
authorised by the Republic or the Managers. 

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the 
Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be 
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that 
any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes. Each investor 
contemplating purchasing any Notes should make its own independent investigation of the 
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic. 

Prospective investors should be aware that the interest payable on the Notes is determined in 
accordance with a formula linked to the HICP (as described below) and is therefore variable. 
Neither the current nor the historical value of the HICP should be taken as an indication of 
future performance of the HICP during the term of the Notes. 

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information 
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof 
or that any other information supplied in connection with the issue of the Notes is correct as 
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same. 

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be restricted by 
law in certain jurisdictions. The Republic and the Managers do not represent that this 
document may be lawfully distributed or that the Notes may be lawfully offered, in 
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction, 
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for 
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the 
Republic or the Managers which would permit a public offering of the Notes or distribution of 
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the 
Notes may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor 
any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any 
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable 
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes 
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions.  

The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 
1933, as amended, (the “Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States 
or to U.S. persons except in a transaction that is exempt from or not subject to any 
registration requirements. As a result, the Notes are only being offered pursuant to offers and 
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sales in compliance with Regulation S under the Securities Act (“Regulation S”). (See 
“Subscription and Sale”).  

In addition, there are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or 
sale of Notes in the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”). 

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires, 
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of 
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European 
Community (as amended from time to time). 

In connection with the issue of the Notes, Goldman Sachs International (or persons acting 
on its behalf) (the “Stabilising Manager”), may over-allot (provided that the aggregate 
principal amount of Notes allotted does not exceed 105 per cent. of the aggregate amount 
of the Notes) Notes or effect transactions with a view to supporting the market price of 
the Notes at a level higher than that which might otherwise prevail.  However, there is no 
assurance that the Stabilising Manager (or persons acting on its behalf) will undertake 
stabilisation action. Any stabilisation action may begin on or after the date of adequate 
public disclosure of the terms of the offer of the Notes and, if begun, may be ended at any 
time, but it must end no later than 30 days after the Closing Date. Any stabilisation action 
or over-allotment shall be conducted in accordance with all applicable laws and rules. 
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TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES 

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and 
amendment) the Notes will be subject: 

The €600,000,000 2.085 per cent. Inflation Linked Notes due 25 July 2057 (the “Notes”) (to 
be consolidated and from a single issue with the €1,000,000,000 
2.085 per cent. Inflation Linked Notes due 25 July 2057 issued by the Hellenic Republic (the 
“Republic”) on 30 March 2007) are issued pursuant to (a) article 1 of L. 2187/94, as in force, 
article 31 of Law 1914/1990, Laws 2628/98 (for the establishment of the Public Debt 
Management Agency (PDMA)), 2682/99 and 3091/2002 and (b) Ministerial Decisions 
2/44514/004 dated 16 June 1999 and published on 7 July 1999 of the Minister of Finance and 
238/0094/3 January 2005 of the Minister of Economy and Finance. Payments in respect of the 
Notes will be made pursuant to a supplemental agency agreement dated 28 March 2008 which 
restates and amends an agency agreement originally entered into on 29 March 2007 (together, 
with amendments of 18 December 2007, the Agency Agreement) and made between the 
Republic, Citibank, N.A. as principal paying agent and agent bank (the “Agent”, which 
expression shall include any successor agent) and Dexia Banque Internationale à 
Luxembourg, société anonyme as Luxembourg paying agent (the “Paying Agent”, together 
with the Agent, the “Paying Agents”, which expression shall include any successor paying 
agents). 

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the 
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 28 March 2008 and made 
by the Republic. 

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection, 
during normal business hours at the specified offices of each of the Paying Agents. The 
Noteholders and the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the 
benefit of, all the provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which 
are binding on them. 

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings 
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless 
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency 
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail. 
Any reference herein to “Noteholders” shall mean the holders of the Notes and any 
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined 
below). 

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE 

The Notes are in bearer form and in the denomination of €1,000,000 (the “Specified 
Denomination”). Any definitive Notes are issued with interest coupons for the payment 
of interest (the “Coupons”) attached. 

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. The 
Republic and each of the Paying Agents may deem and treat the bearer of any Note or 
Coupon as the absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any 
notice of ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for 
all purposes. 

For as long as any of the Notes are represented by a global note held on behalf of 
Euroclear Bank S.A./N.V. (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme 
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(“Clearstream, Luxembourg”), each person (other than Euroclear or Clearstream, 
Luxembourg) that is for the time being shown in the records of Euroclear or Clearstream, 
Luxembourg, as the holder of a particular nominal amount of such Notes (in which regard 
any certificate or other document issued by Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to 
the nominal amount of such Notes standing to the account of any person shall be conclusive 
and binding for all purposes save in the case of manifest error) shall be treated by the 
Republic and any Paying Agent as the holder of such nominal amount of such Notes for all 
purposes other than with respect to the payment of principal or interest on the Notes, for 
which purpose the bearer of the relevant global Note shall be treated by the Republic and 
any Paying Agent as the holder of such Notes in accordance with and subject to the terms 
of the relevant global Note (and the expressions “Noteholder” and “holder of Notes” and 
related expressions shall be construed accordingly). Notes which are represented by a 
global Note will be transferable only in accordance with the rules and procedures for the 
time being of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the case may be. 

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE 

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this 
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu with all 
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on 
28 March 2008 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one 
above the other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise. 
The due and punctual payment of the Notes and the performance of the obligations of the 
Republic with respect thereto is backed by the full faith and credit of the Republic. So 
long as any Note remains outstanding, the Republic shall not create or permit to subsist any 
mortgage, pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, properties or 
assets to secure any External Indebtedness, unless the Notes shall also be secured by such 
mortgage, pledge, lien or charge equally and rateably with such External Indebtedness or by 
such other security as may be approved by an Extraordinary Resolution of the Noteholders (as 
described in Condition 10). 

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of 
the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any 
existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which 
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the 
lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or initially placed with a foreign 
institution or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the 
Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or future 
indebtedness for borrowed money of any other person which is borrowed from or initially 
placed with a foreign institution or person under a contract governed by the laws of a 
jurisdiction other than the Republic). 

3. INTEREST 

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates 

The Notes bear interest from, and including, 1 April 2008 (the “Commencement 
Date”) and interest will be payable annually in arrear on 25 July in each year (each an 
“Interest Payment Date”).  The first Interest Payment Date, with regard to the Notes offered 
herein, will be 25 July 2008 in respect of the period from, and including, 1 April 2008 to, but 
excluding, 25 July 2008. Interest will be payable in respect of each Interest Period 
(which expression shall mean the period from, and including, the Commencement Date 
to, but excluding, the first Interest Payment Date and each successive period from, and 
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including, an Interest Payment Date to, but excluding, the next succeeding Interest 
Payment Date). 

(2) Interest Accrual 

Each Note will cease to bear interest from and including its due date for redemption unless, 
upon due presentation, payment of the principal in respect of the Note is improperly withheld 
or refused or unless default is otherwise made in respect of payment. In such event, interest 
will continue to accrue until whichever is the earlier of: the date on which all amounts due in 
respect of such Note have been paid; and five days after the date on which the full amount of 
the moneys payable in respect of such Notes has been received by the Agent and notice to 
that effect has been given to the Noteholders in accordance with Condition 11. 

(3) Interest Rate 

The Notes will bear interest calculated by the Agent Bank in accordance with the following 
provisions: 

Interest payable in respect of each Note on each Interest Payment Date = 2.085 per cent. 
per annum x Index Ratio on the relevant Interest Payment Date x Principal Amount of that 
Note (€1,000,000), provided that such amount of interest shall not be less than zero. The 
interest payable on the first Interest Payment Date shall be equal to an amount calculated in 
respect of the period from, and including, the Commencement Date to, but excluding, the first 
Interest Payment Date. 

“Commencement Date” means 1 April 2008. 

“Daily Inflation Reference Index” means in relation to a day (D) in any given month (M), 
the linear interpolation of the HICP for the third month preceding such month (M-3) and the 
second month preceding such month (M-2) expressed relative to the same base of 100 and 
calculated in accordance with the following formula: 

Daily Inflation Reference Index as of  

)HICP(HICPx
NDM

1NBDHICPD 3m2m3m −−− −−+=  

where: 

HICP M-2 = The HICP for Month M-2  

HICP M-3 = The HICP for Month M-3 

NBD = Number of days since the start of month M 

NDM = Number of days in month M 

The Daily Inflation Reference Index will be rounded to five decimal places. 

“HICP” means the Harmonised Index of Consumer Prices, excluding tobacco, for the euro 
zone produced by Eurostat under Article 121 of the Treaty of Amsterdam (109j of the Treaty 
of European Union) and published on Eurostat’s web site 
(http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/) at: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema
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=PORTAL&screen=detailref&language=en&product=EUROIND&root=EUROIND/shorties/
euro_cp/cp240 

The HICP for any month is determined as at the date of its first publication, notwithstanding 
any subsequent changes to it. Any revised level of HICP for any month will be taken into 
account when calculating the level of HICP for the month following the official 
announcement of the change. 

“Index Ratio” means, in respect of any date, the ratio between the Daily Inflation Reference 
Index determined on that date and 102.41742 (the “Base Inflation Reference Index”). The 
Index Ratio will be rounded to five decimal places. 

(The Base Inflation Reference Index was calculated as the Daily Inflation Reference Index 
determined as of 30 March 2007 with reference to the original, unrevised HICP available on 
the same date.) 

The Agent Bank will determine the amount of interest payable on each Interest Payment Date 
in respect of each Note (in the denomination of €1,000,000) four Business Days (as defined 
below) before the relevant Interest Payment Date and shall notify any stock exchange on 
which the Notes are at the relevant time listed and promptly publish the relevant Index Ratio 
and the amount of interest payable in respect of each Note in accordance with Condition 11 as 
soon as possible after their determination.  “Business Day” means a day on which commercial 
banks and foreign exchange markets settle payments in Athens and a day on which the Trans-
European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET) is 
operating. 

Rebasing 

If the HICP is rebased to a different year, the Agent Bank will adjust the calculations of the 
Daily Inflation Reference Index so that both are expressed in the new base year, even though 
a base change may have occurred between the two dates they refer to. The HICP of the old 
base year used in calculating the Base Inflation Reference Index will be adjusted to the new 
base year by multiplying the Base Inflation Reference Index by the new base for the month on 
which the revised HICP is based and dividing the product by the old base HICP figure for the 
same month. For every base year change, the two series will be chained on the basis of the 
HICP of the last year of joint publication. This procedure will be used for each occasion on 
which a revision is made during the term of the Notes. 

Substitution 

If the HICP for any relevant month is not published by the end of the next month, then a 
substitute HICP value (the “Substitute HICP”) will be used for that month and shall be 
calculated by the Agent Bank in accordance with the following provisions: 

(a) if a provisional or preliminary HICP has been published by Eurostat in respect of the 
relevant month, such value of HICP will automatically be used as the Substitute HICP 
and such term shall be construed accordingly; and 

(b) if a provisional or preliminary HICP is not available, the Substitute HICP shall be 
calculated in accordance with the following formula:  

Substitute 1/12ofpowertheto
HICP
HICPxHCIPHICP

13p

1p
1p ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

−

−
−  
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where P represents that month for which the HICP is not published and it is therefore 
necessary to determine a Substitute HICP by extrapolation.  For the avoidance of doubt, if the 
HICP is not published and it is therefore necessary to determine a Substitute HICP by 
extrapolation in accordance with (b) above for two or more consecutive months, the HICP P-1 
for any such second or subsequent month shall be the Substitute HICP for the preceding 
month. 

Agent Bank: Citibank, N.A. 

Interest accrual basis: Actual/Actual (ISMA). For the purposes of calculating accrued 
interest, the product of (a) 2.085 per cent. and (b) the fraction determined in accordance with 
the interest accrual basis shall be rounded to three decimal places. 

(4) Notifications, etc. to be Final 

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and decisions 
given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance with the provisions 
of this Condition, whether by the Agent Bank or otherwise, will (in the absence of wilful 
default, bad faith or manifest error) be binding on the Republic, the Paying Agent and all 
Noteholders and Couponholders and (in the absence as referred to above) no liability to the 
Republic or the Noteholders or the Couponholders shall attach to the Agent in connection 
with the exercise or non-exercise by it of its powers, duties and discretions under this 
Condition. 

(5) Agent 

The Republic will procure that so long as any of the Notes remains outstanding there 
shall at all times be an Agent for the purposes of the Notes and the Republic may 
terminate the appointment of the Agent. In the event of the appointed office of any bank 
being unable or unwilling to continue to act as the Agent, the Republic shall appoint the 
Euro-zone office of another major bank engaged in the Euro-zone interbank market to 
act in its place.  “Euro-zone” means the countries of the European Union which from 
time to time have adopted the Euro currency. 

4. REDEMPTION AND PURCHASE 

(1) Final Redemption 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Notes will 
be redeemed on 25 July 2057 (the “Maturity Date”) in an amount calculated by the 
Agent Bank in accordance with the following formula: 

Redemption Amount = Index Ratio X Principal Amount 

where the Index Ratio is the ratio between the Daily Inflation Reference Index on the 
Maturity Date and the Base Inflation Reference Index.  If the Redemption Amount so 
calculated is less than the principal amount of the Notes, the Notes will be redeemed at 
their principal amount. 

The Agent Bank will determine the Redemption Amount in respect of each Note (in the 
denomination of €1,000,000) four Business Days before the Maturity Date and shall 
notify any stock exchange on which the Notes are at the relevant time listed and promptly 
publish the relevant Index Ratio and the Redemption Amount in respect of each Note in 
accordance with Condition 11 as soon as possible after their determination. 
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(2) Purchases 

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open market or 
otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold 
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together 
with (in the case of definitive Notes) any unmatured Coupons attached thereto or 
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to 
all holders of Notes alike. 

(3) Cancellation 

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid and 
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of 
definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may 
not be re-issued or re-sold. 

5. PAYMENTS 

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer 
to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect 
of the Notes will (subject as provided below) be made against presentation or surrender of 
such Notes or Coupons, as the case may be, at any specified office of the Paying Agent 
outside the United States. If any Notes are redeemed or become repayable in accordance 
with these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable on surrender 
of each Note. All payments of interest and principal with respect to Notes will be made 
outside the United States. Upon the due date for redemption of any Note all unmatured 
Coupons relating to such Note (whether or not attached) shall become void and no 
payment shall be made in respect of them. 

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a Payment 
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following 
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other 
sum in respect of any such delay.  For these purposes, “Payment Day” means (subject to 
Condition 8) a day on which TARGET is operating. 

If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest 
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest Payment 
Date (or from the Commencement Date, as the case may be) will be paid only against 
surrender of such Note. 

The name of the initial Agent and the initial Paying Agent and each of their initial specified 
offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to vary or terminate 
the appointment of the Paying Agent and to appoint additional or other Paying Agents 
and/or to approve any change in the specified office of any Paying Agent, provided that it 
will, so long as any of the Notes is outstanding, maintain (i) an agent bank (which may be 
the Agent) and (ii) a Paying Agent (which may be the Agent) having a specified office in 
a leading financial centre in continental Europe which, so long as the Notes are listed on 
the Luxembourg Stock Exchange and the rules of such exchange so require, shall be 
Luxembourg, termination or change shall only take effect (other than in the case of 
insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less than 30 days’ prior notice 
thereof shall have been given to the Noteholders in accordance with Condition 11 and 
provided further that neither the resignation nor removal of the Agent shall take effect, 
except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent has been appointed. 
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Furthermore, the Republic undertakes that any Paying Agent maintained shall have a 
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold 
or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings Income unless 
such obligation is imposed by the same European Directive. 

Payments in respect of the Notes will be subject in all cases to any fiscal or other laws 
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community 
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6. 

6. TAXATION 

All payments of principal and/or interest in respect of the Notes and Coupons will be 
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes, 
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or 
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any 
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such 
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as 
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes 
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence 
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable 
in respect of any Note or Coupon presented for payment: 

(a) by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Note or 
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political 
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or 
receiving principal or interest in respect thereof; or 

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding 
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for 
exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a 
declaration or claim, such holder fails to do so; or 

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof 
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for 
payment on the last day of such 30 day period; or 

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual 
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation 
of Savings Income. 

The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means: 

(i) the due date for payment thereof; or 

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the 
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies 
having been so received, notice to that effect is duly given to the Noteholders in 
accordance with Condition 11 or individually. 

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
principal. 
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Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Notes shall be 
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under 
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of 
interest. 

7. EVENTS OF DEFAULT 

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs: 

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes or 
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the 
due date for such payment; or 

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or 
provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days after written 
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Note; or 

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding 
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it 
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default 
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any 
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the 
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured; 
or 

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of 
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its 
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or 

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is 
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the 
Notes, 

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the outstanding Notes may (i) give notice in writing to the Republic and to the 
Agent in accordance with Condition 11 that such Notes are immediately due and payable 
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting 
that such Notes are immediately due and payable, whereupon such Notes shall become 
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if 
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted. 

The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes (at 
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision 
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default 
giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such 
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent 
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No 
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of 
any Noteholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all 
holders of the Notes 
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8. PRESCRIPTION 

Claims for payment of principal in respect of the Notes shall be prescribed upon the 
expiry of ten years, and claims for payment of interest in respect of the Notes shall be 
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined 
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.  

9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS 

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced 
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses 
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the 
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be 
surrendered before replacements will be issued. 

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION 

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Noteholders to 
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary 
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement. 
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic 
at any time upon the request in writing of the holder or holders of ten per cent. or more in 
principal amount of the Notes for the time being outstanding. The quorum for any 
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons 
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of 
the Notes for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Notes for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However, 
at any meeting, the business of which is to: 

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any 
installment of interest on the Notes; 

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the 
Notes; 

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the 
maturity of the Notes; 

(iv) reduce the interest rate on the Notes or any premium payable upon redemption of the 
Notes; 

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or 
the places at which interest, premium (if any) or principal of Notes is payable; 

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem Notes, or 
permit the Republic to redeem Notes if, prior to such action, the Republic is not 
permitted to do so; 

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is 
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and 
Conditions of the Notes; 

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is 
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice, 
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consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the 
Terms and Conditions of the Notes; 

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the 
Notes; 

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency 
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below; 

(xi) change the governing law provision of the Notes;  

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its 
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Notes to 
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in 
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Note; or 

(xiii) appoint a committee to represent Noteholders after an event of default occurs;  

(each a “Reserved Matter”), 

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than 
75 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding 
or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time 
being outstanding at any adjourned meeting.   

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the 
Noteholders or by Written Resolution and will be binding on all the Noteholders (whether 
or not they are present at such meeting and whether or not they sign the Written 
Resolution) and on all Couponholders. 

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Noteholders 
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the 
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal 
amount of the Notes for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned 
meeting of aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in 
the case of a matter other than a Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate 
principal amount of the Notes for the time being outstanding or at least 25 per cent. at any 
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Notes for the time being 
outstanding.   

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders 
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount 
of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in the case of a matter other than a 
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for 
the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or 
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Noteholders. 

The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Notes, 
amend the Agency Agreement or the Notes for the purpose of: 

(i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Notes; 

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic; 
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(iii) securing the Notes; 

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective 
provision in the Notes or the Agency Agreement;  

(v) amending the Agency Agreement or any of the Notes in any manner which the 
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the 
Notes and does not in the opinion of the Republic adversely affect the interest of 
any holder of the Notes; 

(vi) correcting in the opinion of the Republic a manifest error of a formal, minor or 
technical nature; or 

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided 
that such modification is not in the opinion of the Republic materially prejudicial 
to the interests of the Holders.   

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Noteholders and 
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent 
to the Noteholders as soon as practicable thereafter. 

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of Noteholders, 
(ii) Condition 10 (Meetings of Noteholders and Modification) of the Offering Circular and 
Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Noteholders) and 
(iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the required 
percentage of holders of the Notes are present at a meeting for quorum purposes, or has 
consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice, 
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Notes or the Agency 
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of 
acceleration of the Notes, any Notes that the Republic owns or controls directly or indirectly 
will be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Notes owned, 
directly or indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and 
other local authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled, 
directly or indirectly by the Republic. 

“Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities 
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a 
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or 
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other 
entity. 

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any 
Noteholder in accordance with the provisions of this Condition 10 or Condition 7, the 
relevant Noteholder must deposit its Notes with the Paying Agent and obtain two copies of an 
acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the Paying Agent 
and certifying the nominal amount of Notes so deposited.  Any request so made, notice so 
given or Written Resolution so signed by any Noteholder must be accompanied by an 
Acknowledgment issued to the Noteholder.  Notes so deposited will not be released until the 
earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, notice or Written 
Resolution becoming effective in accordance with these Terms and Conditions and will only 
be released against surrender of a relevant Acknowledgment. 
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11. NOTICES 

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes are 
listed on the regulated market (as contemplated by the Prospectus Directive) of the 
Luxembourg Stock Exchange and the rules of that exchange so require, in the d’Wort or any 
other daily newspaper of general circulation in Luxembourg or published on the website of 
the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). Such notice shall be deemed to have been 
given on the date of such publication or, if published more than once, on the date of the first 
such publication. If publication is not practicable as is mentioned above, notices will be valid 
if given in such other manner, and shall be deemed to have been given on such dates, as 
the Agent shall determine. Couponholders shall be deemed for all purposes to have notice 
of the contents of any notice given to the Noteholders in accordance with this Condition 
11. 

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in writing and 
given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with the Agent. A copy 
of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Economy 
and Finance, General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address: 

Ministry of Economy and Finance 
General Accounting Office 
Public Debt Directorate 
37 Panepistimiou St. 
101 65 Athens – Greece 
Tel. 00 30 210 3338 360 
Fax. 00 30 210 3234 967 

12. AGENT AND PAYING AGENTS 

In acting under the Agency Agreement, the Agent and the Paying Agent will act solely as 
agents of the Republic and do not assume any obligations or relationships of agency or trust 
to or with the Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement contains provisions for 
the indemnification of the Paying Agents and for relief from responsibility in certain 
circumstances, and entitles any of them to enter into business transactions with the Republic 
without being liable to account to the Noteholders or the Couponholders for any resulting 
profit. 

13. FURTHER ISSUES 

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Noteholders 
or Couponholders to create and issue further Notes having terms and conditions the same 
as the Notes or the same in all respects save for the amount and date of the first payment 
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with 
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Notes. 

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION 

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and shall be 
construed in accordance with, English law. 

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying Agents, the 
Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to 
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the 
Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of 
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or in connection with the Agency Agreement, the Notes and the Coupons (together referred to 
as “Proceedings”) may be brought in such courts. 

The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or hereafter to 
the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim that any such 
Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further irrevocably 
agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts shall be 
conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other jurisdiction. 

Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against the 
Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in one or 
more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other jurisdiction, 
whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and Commercial 
Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London Wl1 3TP, Fax 
+ 44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and undertakes that, in the 
event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in England, it will 
appoint another person as its agent for service of process in England in respect of any 
Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any other manner 
permitted by law. 

The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the Agency 
Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity from jurisdiction or 
execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally consents to the giving 
of any relief or the issue of any process, including, without limitation, the making, 
enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use or intended 
use) of any order or judgment validly made or given in connection with any Proceedings.  
Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to execution and 
attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek law. 

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 
1999 to enforce any term of this Note, but this does not affect any right or remedy of any 
person which exists or is available apart from that Act. 

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the 
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in 
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any 
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This 
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such 
Proceedings if such person is successful in such Proceedings. 
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN GLOBAL 
FORM 

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which apply 
to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect of the terms 
and conditions of the Notes set out in this document. The following is a summary of 
certain of those provisions: 

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES 

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the 
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. 

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole, but not in part, for definitive 
bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for 
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or 
have announced an intention permanently to cease business and no alternative 
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any 
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or 
referred to in Condition 6 which would not be required were the Notes in definitive 
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and 
is continuing. 

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of the 
Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not be the 
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal 
amount of the Permanent Global Note (which may be equal to or (provided that, if the 
Permanent Global Note is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system 
agrees) less than the outstanding principal amount of Notes represented thereby) for 
definitive Notes on or after the exchange date specified in such notice. 

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global Note 
may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial exchange, present it 
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Note, 
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an 
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Notes in 
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already 
been paid on the Permanent Global Note), security printed in accordance with any applicable 
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III, 
IV and V of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent 
Global Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and 
returned to the holder together with any relevant definitive Notes. 

2. PAYMENTS 

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an interest 
in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided that, in the case 
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent 
Global Note, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided. 

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the Permanent 
Global Note will be made against presentation for endorsement and, if no further payment 
falls to be made in respect of the Notes, surrender of the Permanent Global Note to or to 
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the order of the Agent or Paying Agent as shall have been notified to the Noteholders for 
such purpose. A record of each payment so made will be endorsed on the appropriate 
schedule to the Permanent Global Note, which endorsement will be prima facie evidence 
that such payment has been made in respect of the Notes. 

3. NOTICES 

Notices shall be given as provided in Condition 11, save that so long as the Notes are 
represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the Temporary 
Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing system, in addition 
to publication as required by Condition 11, notice may be given by delivery of the 
relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled accountholders. 

4. PURCHASE AND CANCELLATION 

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase by the Republic will be 
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Note. 

5. DEFAULT 

The global Notes provide that the holder may cause the global Note or a portion of it to 
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the 
notice to the Republic the principal amount of Notes which is being declared due and 
payable. 
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USE OF PROCEEDS 

The gross proceeds from the issue of Notes, which are €594,479,478, will, after payment 
of the combined management and underwriting commission and selling concession 
referred to under “Subscription and Sale” below, be used by the Republic for its general 
funding purposes. 
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GREEK TAXATION 

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax 
laws currently in force in Greece.  Noteholders who are in doubt as to their personal 
tax position should consult their professional advisers. 

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the 
Notes may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on 
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, as the case 
may be, Coupon is not subject to such tax by reason of his being connected with the 
Republic or otherwise than merely by holding such Note or Coupon. 

No additional amount shall be payable on account of Greek taxes by any individual 
holder of Notes who is a foreign tax resident and who has provided evidence that he or 
she has received or secured such interest payment for his or her own benefit (in the sense 
of article 4, paras 1(a) to 1(c) (inclusive) of Law 3312/2005, which implements the 
European Union Directive on the Taxation of Savings Income into Greek law. 

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in 
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from 
the sale or redemption of their Notes or Coupons. 

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of 
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or 
transfer of any of the Notes or Coupons. 



 

 Page 23 

SUBSCRIPTION AND SALE 

Goldman Sachs International, EFG Eurobank Ergasions S.A. and National Bank of Greece 
S.A. (the “Managers”) have, pursuant to a Subscription Agreement dated 28 March 2008 
(the “Subscription Agreement”), agreed with the Republic to subscribe and pay for the 
Notes at the issue price of 94.60 per cent. of the principal amount of the Notes plus an 
amount equal to 115 days’ accrued interest from, and including, 1 April 2008, to, but 
excluding, 25 July 2008, less a combined management and underwriting commission and 
selling concession of 0.275 per cent. of the principal amount of the Notes. 

The Managers are entitled to terminate the Subscription Agreement in certain 
circumstances prior to payment to the Republic. 

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 
(the “Securities Act”) and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain 
exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to 
U.S. persons. The Managers have agreed that it will not offer, sell or deliver any Notes 
within the United States or to U.S. persons, except as permitted by the Subscription 
Agreement. 

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of 
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) 
may violate the registration requirements of the Securities Act. 

The Managers have represented and agreed that they have complied and will comply with 
all applicable provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with respect to 
anything done by it in relation to the Notes in, from or otherwise involving the United 
Kingdom. 

The Notes have not been and will not be registered under U.S. Securities Act of 1933 (the 
“Securities Act”) and may not be offered or sold within the United States except pursuant to 
an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the 
Securities Act. 

Each Manager: 

(a) has represented, warranted and undertaken to the Republic that it has offered and sold 
the Notes, and will offer and sell the Notes: 

 (i) as part of their distribution, at any time; and 

 (ii) otherwise, until 40 days after the Closing Date, 

 only in accordance with Rule 903 of Regulation S under the Securities Act and, 
accordingly, that: 

 (A) neither it nor any of its affiliates (including any person acting on behalf of 
such Manager or any of its affiliates) have engaged or will engage in any 
directed selling efforts with respect to the Notes; and 

 (B) the Manager and its respective affiliates have complied and will comply with 
the offering restrictions requirement of Regulation S under the Securities Act; 
and 
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(b) undertaken to the Republic that, at or prior to confirmation of sale, they will have sent 
to each distributor, dealer or person receiving a selling concession, fee or other 
remuneration which purchases Notes from it during the restricted period a 
confirmation or notice in substantially the following form: 

 "The Securities covered hereby have not been registered under the United States 
Securities Act of 1933 (the Securities Act) and may not be offered or sold within the 
United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, (i) as part of their 
distribution at any time or (ii) otherwise until 40 days after the later of the 
commencement of the offering and the closing date, except in either case in 
accordance with Regulation S under the Securities Act. Terms used above have the 
meanings given to them by Regulation S." 

Each Manager has represented and undertaken to the Republic that: 

(a) except to the extent permitted under United States Treasury Regulation 
§1.163-5(c)(2)(i)(D) (the “D Rules”): 

 (i) they have not offered or sold, and during the restricted period will not offer 
or sell, any Notes to a person who is within the United States or its 
possessions or to a United States person; and 

 (ii) they have not delivered and will not deliver in definitive form within the 
United States or its possessions any Notes sold during the restricted period; 

(b) they have, and throughout the restricted period will have, in effect procedures 
reasonably designed to ensure that its employees or agents who are directly engaged 
in selling Notes are aware that the Notes may not be offered or sold during the 
restricted period to a person who is within the United States or its possessions or to a 
United States person, except as permitted by the D Rules; and 

(c) if it is a United States person, it is acquiring the Notes for the purposes of resale in 
connection with their original issuance and, if it retains Notes for its own account, it 
will only do so in accordance with the requirements of United States Treasury 
Regulation §1.163-5(c)(2)(i)(D)(6), 

and, with respect to each affiliate of any Manager that acquires Notes from such Manager for 
the purpose of offering or selling such Notes during the restricted period, such Manager 
undertakes to the Republic that it will obtain from such affiliate for the benefit of the 
Republic the representations and undertakings contained in sub-paragraphs (a), (b) and (c) 
above. 

No action has been taken in any jurisdiction that would permit a public offering of any of the 
Notes or, or possession or distribution of the Offering Circular, or any other offering material 
relating to the Notes or any supplement, in any country or jurisdiction where action for that 
purpose is required.  Further neither the Republic nor the Managers represent that Notes may 
at any time lawfully be sold in compliance with any applicable registration or other 
requirements in any jurisdiction or pursuant to any exemption available thereunder or 
assumes any responsibility for facilitating the same. 

Each Manager agrees that it will comply with all relevant laws, regulations and directives in 
each jurisdiction in which it purchases, offers, sells or delivers Notes or have in their 
possession or distributes any other offering material relating to the Notes or any supplement. 
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GENERAL INFORMATION 

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of 
L. 2187/94, as in force, article 31 of Law 1914/1990, Laws 2628/98 (for the 
establishment of the Public Debt Management Agency (PDMA)), 2682/99 and 
3091/2002 and (b) Ministerial Decisions 2/44514/004 dated 16 June 1999 and 
published on 7 July 1999 of the Minister of Finance and 238/0094/3 January 2005 of 
the Minister of Economy and Finance. 

2. Application has been made to list the Notes on the regulated market (as contemplated 
by the Prospectus Directive) of the Luxembourg Stock Exchange.  As long as the 
Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange, the Republic will maintain a 
Paying Agent having a specified office in Luxembourg. 

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream, 
Luxembourg with a Common Code of 029246777.  The ISIN code for the Temporary 
Global Note is XS0347909490. The ISIN code for the Permanent Global Note is 
XS0292467775. 

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global 
Notes and the definitive Notes, and the Deed of Covenant, may be inspected on any 
Business Day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the 
Paying Agent. 

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States person 
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States 
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of 
the Internal Revenue Code”. 
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OFFERING CIRCULAR

The Hellenic Republic

€3,550,000,000
Floating Rate Notes due 2016

Issue Price: 100 per cent.

The €3,550,000,000 Floating Rate Notes due 2016 (the “Notes”) of The Hellenic Republic
(the  “Republic”) will bear interest from, and including, 11 April 2008 and interest will be
payable semi-annually in arrear on each Interest Payment Date (see “Terms and Conditions of
the Notes – Interest”). Payments of interest in respect of the Notes will be made without
deduction for or on account of Greek taxes, as described, and subject to the exceptions set
out, under “Terms and Conditions of the Notes - Taxation”.

The Notes will mature on the Interest Payment Date falling on 11 April 2016.

This Offering Circular neither constitutes a prospectus pursuant to Part II of the Luxembourg
law on prospectuses for securities (loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières) dated
10 July 2005 (the “Luxembourg Prospectus Law”) (which implements the Directive
2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 (the
“Prospectus Directive”)) nor a simplified prospectus pursuant to Chapter 2 of Part III of the
Luxembourg Prospectus Law.  Accordingly, this Offering Circular does not purport to meet
the format and the disclosure requirements of the Prospectus Directive and Commission
Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive, and it has not been,
and will not be, submitted for approval to any competent authority within the meaning of the
Prospectus Directive and in particular the Supervisory Commission of the Financial Sector
(Commission de Surveillance du Secteur Financier), in its capacity as competent authority
under the Luxembourg Prospectus Law. The Notes, issued pursuant to this Offering Circular,
will therefore not qualify for the benefit of the single European passport pursuant to the
Prospectus Directive.

The Notes will initially be represented by a temporary global note (the “Temporary Global
Note”), without interest coupons, which will be deposited on or about 11 April 2008 (the
“Closing Date”)  with  a  common  safekeeper  (the  “Common Safekeeper”) for Euroclear
Bank S.A./N.V. (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme (“Clearstream,
Luxembourg” and, together with Euroclear, the “ICSDs”).  Interests in the Temporary
Global Note will be exchangeable for interests in a permanent global Note (the “Permanent
Global Note”), without interest coupons, on or after 21 May 2008, upon certification as to
non-U.S. beneficial ownership.  Save in the certain limited circumstances described herein,
Notes in definitive form will not be issued in exchange for the Permanent Global Note.

The Notes are intended to be held in a manner which will allow Eurosystem eligibility.  This
simply means that the Notes are intended upon issue to be deposited with one of the ICSDs as
common safekeeper and does not necessarily mean that the Notes will be recognised as
eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra-day credit operations by the
Eurosystem either upon issue or at any or all times during their life.  Such recognition will
depend upon satisfaction of the Eurosystem eligibility criteria.
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Managers

Alpha Bank
Eurobank EFG
National Bank of Greece

Banca IMI
HSBC

Piraeus Bank S.A.

The date of this Offering Circular is 9 April 2008
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all information
contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the Notes is in every
material respect true and accurate and not misleading and to the best of its knowledge and
belief there are no other facts the omission of which would make any statement in the
Offering Circular misleading in any material respect in the context of the issue and sale of the
Notes. The Republic accepts responsibility accordingly.

Alpha Bank A.E., Banca IMI S.p.A., EFG Eurobank Ergasias S.A., HSBC France, National
Bank of Greece S.A. and Piraeus Bank S.A. (the “Managers”) have not separately verified
the information contained herein. Accordingly, no representation, warranty or undertaking,
express or implied, is made and no responsibility or liability is accepted by the Managers as
to the accuracy or completeness of the information contained in this Offering Circular or any
other information provided by the Republic in connection with the Notes or their distribution.

No person is or has been authorised to give any information or to make any representation
which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering Circular or any other
information supplied by or on behalf of the Republic in connection with the Notes and, if
given or made, such information or representation must not be relied upon as having been
authorised by the Republic or the Managers.

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with the
Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) should be
considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by the Republic that
any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes. Each investor
contemplating purchasing any Notes should make its own independent investigation of the
financial condition and affairs, and its own appraisal of the creditworthiness, of the Republic.

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the date hereof
or that any other information supplied in connection with the issue of the Notes is correct as
of any time subsequent to the date indicated in the document containing the same.

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be restricted by
law in certain jurisdictions. The Republic and the Managers do not represent that this
document may be lawfully distributed or that the Notes may be lawfully offered, in
compliance with any applicable registration or other requirements in any such jurisdiction,
or pursuant to an exemption available thereunder, or assume any responsibility for
facilitating any such distribution or offering.  In particular, no action has been taken by the
Republic or the Managers which would permit a public offering of the Notes or distribution of
this document in any jurisdiction where action for that purpose is required. Accordingly, the
Notes may not be offered or sold, directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor
any advertisement or other offering material may be distributed or published, in any
jurisdiction except under circumstances that will result in compliance with any applicable
laws and regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes
come must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular, there
are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes in
the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”).

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires,
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third stage of
European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing the European
Community (as amended from time to time).
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In connection with the issue of the Notes, Piraeus Bank S.A. (the "Stabilising Manager") (or
persons acting on its behalf) may over-allot Notes (provided that the aggregate principal
amount of Notes allotted does not exceed 105 per cent. of the aggregate principal amount of
the Notes) or effect transactions with a view to supporting the market price of the Notes at a
level higher than that which might otherwise prevail. However, there is no assurance that the
Stabilising Manager (or persons acting on its behalf) will undertake stabilisation action. Any
stabilisation action may begin on or after the date on which adequate public disclosure of the
terms of the offer of the Notes is made and, if begun, may be ended at any time, but it must
end no later than 30 days after the Closing Date.  Any stabilisation action or over-allotment
shall be conducted in accordance with all applicable laws and rules (including Greek law).
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TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion and
amendment) the Notes will be subject:

The €3,550,000,000 Floating Rate Notes due 2016 (the “Notes”) are issued by The Hellenic
Republic (the “Republic”) pursuant to (a) article 1 of L. 2187/94, as in force, Laws 2628/98
(for the establishment of the Public Debt Management Agency (PDMA)), 2682/99 and
3091/2002 and (b) Ministerial Decisions 2/44514/004 dated 16 June 1999 and published on
7 July 1999 of the Minister of Finance and 238/0094/3 January 2005 of the Minister of
Economy and Finance.  Payments in respect of the Notes will be made pursuant to an Agency
Agreement (the “Agency Agreement”) dated 9 April 2008 and made between the Republic,
Deutsche Bank AG, London Branch as principal paying agent and agent bank (the “Agent”,
which expression shall include any successor agent) and Deutsche Bank Luxembourg S.A. as
Luxembourg paying agent (the “Paying Agent”,  together  with  the  Agent,  the  “Paying
Agents”, which expression shall include any successor paying agents).

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 9 April 2008 and made by
the Republic.

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for inspection,
during normal business hours at the specified offices of each of the Paying Agents. The
Noteholders and the Couponholders are deemed to have notice of, and are entitled to the
benefit of, all the provisions of the Deed of Covenant and the Agency Agreement which
are binding on them.

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same meanings
where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise requires or unless
otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency between the Agency
Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and Conditions will prevail.
Any reference herein to “Noteholders” shall mean the holders of the Notes and any
reference herein to “Couponholders” shall mean the holders of the Coupons (as defined
below).

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE

The Notes are in bearer form and in the denomination of €1,000 (the “Specified
Denomination”). Any definitive Notes are issued with interest coupons for the payment
of interest (the “Coupons”) attached.

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. The
Republic and each of the Paying Agents may deem and treat the bearer of any Note or
Coupon as the absolute owner thereof (whether or not overdue and notwithstanding any
notice of ownership or writing thereon or notice of any previous loss or theft thereof) for
all purposes.

For as long as any of the Notes are represented by a global note held on behalf of
Euroclear Bank S.A./N.V. (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société anonyme
(“Clearstream, Luxembourg”), each person (other than Euroclear or Clearstream,
Luxembourg) that is for the time being shown in the records of Euroclear or Clearstream,
Luxembourg, as the holder of a particular nominal amount of such Notes (in which regard
any certificate or other document issued by Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to
the nominal amount of such Notes standing to the account of any person shall be conclusive
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and binding for all purposes save in the case of manifest error) shall be treated by the
Republic and any Paying Agent as the holder of such nominal amount of such Notes for all
purposes other than with respect to the payment of principal or interest on the Notes, for
which purpose the bearer of the relevant global Note shall be treated by the Republic and
any Paying Agent as the holder of such Notes in accordance with and subject to the terms
of the relevant global Note (and the expressions “Noteholder” and “holder of Notes” and
related expressions shall be construed accordingly). Notes which are represented by a
global Note will be transferable only in accordance with the rules and procedures for the
time being of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the case may be.

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to this
Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu with all
other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic outstanding on
11 April 2008 or issued thereafter without any preference granted by the Republic to one
above the other by reason of priority of date of issue, currency of payment, or otherwise.
The due and punctual payment of the Notes and the performance of the obligations of the
Republic  with  respect  thereto  is  backed  by  the  full  faith  and  credit  of  the  Republic.  So
long as any Note remains outstanding, the Republic shall not create or permit to subsist any
mortgage, pledge, lien or charge upon any of its present or future revenues, properties or
assets to secure any External Indebtedness, unless the Notes shall also be secured by such
mortgage, pledge, lien or charge equally and rateably with such External Indebtedness or by
such other security as may be approved by an Extraordinary Resolution of the Noteholders (as
described in Condition 10).

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed money of
the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency other than the
lawful currency of the Republic (including any guarantees given by the Republic for any
existing or future indebtedness for borrowed money of any other person which
indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a currency other than the
lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or initially placed with a foreign
institution or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the
Republic (including any guarantees given by the Republic for any existing or future
indebtedness for borrowed money of any other person which is borrowed from or initially
placed with a foreign institution or person under a contract governed by the laws of a
jurisdiction other than the Republic).

3. INTEREST

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates

The Notes bear interest from and including 11 April 2008 (the “Interest
Commencement Date”) and interest will be payable semi-annually in arrear on
11 October and 11 April in each year (each an “Interest Payment Date”). The first Interest
Payment Date will be 11 October 2008. Interest will be payable in respect of each Interest
Period (which expression shall mean the period from and including the Interest
Commencement Date to but excluding the first Interest Payment Date and each
successive period from and including an Interest Payment Date to but excluding the
next succeeding Interest Payment Date).

(2) Interest Accrual
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Each Note will cease to bear interest from and including its due date for redemption unless,
upon due presentation, payment of the principal in respect of the Note is improperly withheld
or refused or unless default is otherwise made in respect of payment. In such event, interest
will continue to accrue until whichever is the earlier of: the date on which all amounts due in
respect of such Note have been paid; and five days after the date on which the full amount of
the moneys payable in respect of such Notes has been received by the Agent and notice to
that effect has been given to the Noteholders in accordance with Condition 11.

(3) Rate of Interest

The rate of interest payable from time to time in respect of the Notes (the “Rate of Interest”)
will be determined by the Agent on the basis of the following provisions:

(a) Rate of Interest = Interest Rate x N

(b) For the purposes of sub-paragraph (a) above:

(i)  “Interest Rate” means 6 month Euribor (determined as set out below) plus
0.075 per cent.;

(ii)  “N” means the total number of calendar days in the Interest Period;

(c) For the purposes of these Terms and Conditions, “6 month Euribor” will be set by the
Agent or its duly appointed successor on each Interest Determination Date (as defined
below)  by  referencing  the  Screen  Rate  (as  defined  below)  at  approximately
11.00 a.m. (Frankfurt time) on the Interest Determination Date in question.  If the
Screen Rate is unavailable, the Agent will request the principal Euro-Zone office of
each of the Euribor Reference Banks (as defined below) to provide the Agent with the
rate  at  which  deposits  in  euros  are  offered  by  it  to  prime  banks  in  the  Euro-Zone
interbank markets for six months at approximately 11.00 a.m. (Frankfurt time) on the
Interest Determination Date in question.

(e) In these Terms and Conditions (except where otherwise defined), the expression:

(i)  “Business Day” means any day which is a day on which the Trans-European
Automated  Real-Time  Gross  Settlement  Express  Transfer  (TARGET)
System is open;

(ii)  “Euro-zone” means the countries of the European Union which from time to
time have adopted the Euro currency;

(iii) “Interest Determination Date” means the date which is two Business Days
prior to the first day of the Interest Period for which the rate will apply;

(iv)  “Euribor Reference Banks” means each of the banks whose offered rates
would have been used for the purposes of the Screen Rate, failing which, the
principal Euro-Zone office of each of four major banks engaged in the
Euro-Zone interbank market selected by the Agent provided that once a
Euribor Reference Bank has first been selected by the Agent, that Euribor
Reference Bank shall not be changed unless and until it ceases to be capable
of acting as such; and



Page 8

(v)  “Screen Rate” means the rate for deposits in euros for six months which
appears on the Reuters page EURIBOR01 (or such replacement page on that
service which displays the information).

(4) Determination of Rate of Interest and Interest Amounts

The Agent shall, as soon as practicable after 11.00 a.m. (Frankfurt time) on each
Interest Determination Date, but in no event later than the third Business Day
thereafter, determine the euro amount payable in respect of interest on the Specified
Denomination (the “Interest Amount”) for the relevant Interest Period. Each Interest
Amount shall be determined by applying the Rate of Interest to the Specified
Denomination, multiplying the sum by the actual number of days in the Interest Period
concerned (such number of days being calculated on an Actual/360 basis and rounding
the resultant figure to the nearest cent (half a cent being rounded upwards)).

(5) Publication of Rate of Interest and Interest Amount

The Agent shall cause the Rate of Interest, and any amendment thereto, and each
Interest  Amount  for  each  Interest  Period  and  the  relative  Interest  Payment  Date  to  be
notified to the Republic and to any stock exchange on which the Notes are at the
relevant time listed and to be published in accordance with Condition 11 as soon as
possible after their determination. The Interest Amount and Interest Payment Date may
subsequently be amended (or appropriate alternative arrangements made by way of
adjustment) without notice in the event of an extension or shortening of the Interest
Period.

(6) Notifications, etc. to be Final

All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and decisions
given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance with the provisions
of this Condition, whether by the Reference Banks (or any of them) or the Agent, will (in the
absence of wilful default, bad faith or manifest error) be binding on the Republic, the Paying
Agent and all Noteholders and Couponholders and (in the absence as referred to above) no
liability to the Republic or the Noteholders or the Couponholders shall attach to the Agent in
connection with the exercise or non-exercise by it of its powers, duties and discretions under
this Condition.

(7) Agent

The Republic will procure that so long as any of the Notes remains outstanding there
shall  at  all  times  be  an  Agent  for  the  purposes  of  the  Notes  and  the  Republic  may
terminate the appointment of the Agent. In the event of the appointed office of any bank
being unable or unwilling to continue to act as the Agent or failing duly to determine
the Rate of Interest and the Interest Amount for any Interest Period, the Republic shall
appoint the Euro-zone office of another major bank engaged in the Euro-zone interbank
market to act in its place.

4. REDEMPTION AND PURCHASE

(1) Final Redemption

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Notes will
be  redeemed  at  their  principal  amount  on  the  Interest  Payment  Date  falling  on
11 April 2016 (the “Maturity Date”).
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(2) Purchases

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open market or
otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may be held or resold
or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for cancellation (together
with (in the case of definitive Notes) any unmatured Coupons attached thereto or
purchased therewith). If purchases are made by tender, tenders must be made available to
all holders of Notes alike.

(3) Cancellation

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid and
surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the case of
definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and thereafter may
not be re-issued or re-sold.

5. PAYMENTS

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by transfer
to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and interest in respect
of the Notes will (subject as provided below) be made against presentation or surrender of
such Notes or Coupons, as the case may be, at any specified office of the Paying Agent
outside the United States. If any Notes are redeemed or become repayable in accordance
with these Conditions prior to the Maturity Date, principal will be payable on surrender
of each Note. All payments of interest and principal with respect to Notes will be made
outside the United States. Upon the due date for redemption of any Note all unmatured
Coupons relating to such Note (whether or not attached) shall become void and no
payment shall be made in respect of them.

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a Payment
Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the next following
Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any further interest or other
sum in respect of any such delay.  For these purposes, “Payment Day” means (subject to
Condition 8) a day on which the TARGET System is operating.

If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest Payment
Date  (or  from  the  Interest  Commencement  Date,  as  the  case  may  be)  will  be  paid  only
against surrender of such Note.

The name of the initial Agent and the initial Paying Agent and each of their initial specified
offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to vary or terminate
the appointment of the Paying Agent and to appoint additional or other Paying Agents
and/or to approve any change in the specified office of any Paying Agent, provided that it
will, so long as any of the Notes is outstanding, maintain (i) an agent bank (which may be
the Agent) and (ii) a Paying Agent (which may be the Agent) having a specified office in
a leading financial centre in continental Europe which, so long as the Notes are listed on
the Luxembourg Stock Exchange and the rules of such exchange so require, shall be
Luxembourg, termination or change shall only take effect (other than in the case of
insolvency, when it shall be of immediate effect) after not less than 30 days’ prior notice
thereof shall have been given to the Noteholders in accordance with Condition 11 and
provided further that neither the resignation nor removal of the Agent shall take effect,
except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent has been appointed.
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Furthermore, the Republic undertakes that any Paying Agent maintained shall have a
specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to withhold
or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings Income unless
such obligation is imposed by the same European Directive.

Payments  in  respect  of  the  Notes  will  be  subject  in  all  cases  to  any  fiscal  or  other  laws
and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European Community
legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6.

6. TAXATION

All  payments  of  principal  and/or  interest  in  respect  of  the  Notes  and  Coupons  will  be
made without deduction or withholding for or on account of any present or future taxes,
duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed or levied by or
on behalf of the Republic or by or on behalf of any political subdivision thereof or any
authority therein having power to tax (a “Tax”), unless deduction or withholding of such
Tax is compelled by law. In that event the Republic will pay such additional amounts as
will result (after such deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes
or Coupons of the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence
of such deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable
in respect of any Note or Coupon presented for payment:

(a) by  or  on  behalf  of  a  holder  who  is  subject  to  such  Tax  in  respect  of  such  Note  or
Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or
receiving principal or interest in respect thereof; or

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such withholding
or deduction by making a declaration of non-residence or other similar claim for
exemption to the relevant tax authority if, after having been requested to make such a
declaration or claim, such holder fails to do so; or

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder thereof
would have been entitled to such additional payment on presenting the same for
payment on the last day of such 30 day period; or

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an individual
and is required to be made pursuant to the European Union Directive on the Taxation
of Savings Income.

The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means:

(i) the due date for payment thereof; or

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received by the
Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount of such monies
having  been  so  received,  notice  to  that  effect  is  duly  given  to  the  Noteholders  in
accordance with Condition 11 or individually.

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes shall be
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of
principal.
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Any reference in these Terms and Conditions to interest  in  respect  of  the Notes shall  be
deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be payable under
this Condition by reason of a deduction or withholding of any amount from payments of
interest.

7. EVENTS OF DEFAULT

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs:

(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes or
Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days from the
due date for such payment; or

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition or
provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days after written
notice thereof shall have been given to the Republic by the holder of any Note; or

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or exceeding
U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is accelerated so that it
becomes due and payable prior to the stated maturity thereof as a result of a default
thereunder and such acceleration has not been rescinded or annulled or (ii) any
payment obligation under such indebtedness is not paid as and when due and the
applicable grace period, if any, has lapsed and such non-payment has not been cured;
or

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in respect of
its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece announces its
inability to pay its External Indebtedness as it matures; or

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the Republic is
prevented from observing and performing in full its obligations contained in the
Notes,

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate principal
amount of the outstanding Notes may (i) give notice in writing to the Republic and to the
Agent in accordance with Condition 11 that such Notes are immediately due and payable
at their principal amount together with accrued interest (if any) or (ii) decide at a meeting
that such Notes are immediately due and payable, whereupon such Notes shall become
immediately due and payable at their principal amount together with accrued interest (if
any) and/or (iii) decide at a meeting that, if the case may be, litigation be instituted.

The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes (at
the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration (ii) such decision
to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the event or events of default
giving rise to the declaration or to the decisions have been cured or waived. Such
rescission shall be made by giving notice in writing to the Republic and to the Agent
whereupon such declaration or decision shall be rescinded and have no further effect. No
such rescission shall affect any other or any subsequent Event of Default or any right of
any Noteholder in relation thereto.  Such rescission will be conclusive and binding on all
holders of the Notes
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8. PRESCRIPTION

Claims  for  payment  of  principal  in  respect  of  the  Notes  shall  be  prescribed  upon  the
expiry  of  ten  years,  and  claims  for  payment  of  interest  in  respect  of  the  Notes  shall  be
prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant Date (as defined
in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.

9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be replaced
at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the expenses
incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and indemnity as the
Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or Coupons must be
surrendered before replacements will be issued.

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of Noteholders to
consider matters affecting their interests, including modification by Extraordinary
Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the Agency Agreement.
Such a meeting may be convened by the Republic and shall be convened by the Republic
at any time upon the request in writing of the holder or holders of ten per cent. or more in
principal amount of the Notes for the time being outstanding. The quorum for any
meeting convened to consider an Extraordinary Resolution shall be one or more persons
holding or representing not less than 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of
the Notes for the time being outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal
amount of the Notes for the time being outstanding at any adjourned meeting.  However,
at any meeting, the business of which is to:

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any
installment of interest on the Notes;

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) of the
Notes;

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration of the
maturity of the Notes;

(iv) reduce the interest rate on the Notes or any premium payable upon redemption of the
Notes;

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be paid or
the places at which interest, premium (if any) or principal of Notes is payable;

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem Notes, or
permit the Republic to redeem Notes if, prior to such action, the Republic is not
permitted to do so;

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is
necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement or the Terms and
Conditions of the Notes;

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or consent is
necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, direction, notice,
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consent, waiver or other action provided to be made in the Agency Agreement or the
Terms and Conditions of the Notes;

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect to the
Notes;

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below;

(xi) change the governing law provision of the Notes;

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Notes to
appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of immunity in
respect of actions or proceedings brought by any holder based upon a Note; or

(xiii) appoint a committee to represent Noteholders after an event of default occurs;

(each a “Reserved Matter”),

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less than
75 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding
or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time
being outstanding at any adjourned meeting.

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of the
Noteholders or by Written Resolution and will be binding on all the Noteholders (whether
or not they are present at such meeting and whether or not they may sign the Written
Resolution) and on all Couponholders.

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the Noteholders
duly convened and held in accordance with the provisions above by or on behalf of the
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal
amount of the Notes for the time being outstanding or at least 50 per cent. at any adjourned
meeting of aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in
the case of  a  matter  other  than a  Reserved Matter,  at  least  66 2/3 per  cent.  of  the aggregate
principal  amount  of  the Notes for  the time being outstanding or  at  least  25 per  cent.  at  any
adjourned meeting of the aggregate principal amount of the Notes for the time being
outstanding.

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the holders
of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate principal amount
of  the  Notes  for  the  time  being  outstanding,  or  (ii)  in  the  case  of  a  matter  other  than  a
Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for
the time being outstanding. Any Written Resolution may be contained in one document or
several documents in the same form, each signed by or on behalf of one or more Noteholders.

The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the Notes,
amend the Agency Agreement or the Notes for the purpose of:

(i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Notes; or

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic; or
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(iii) securing the Notes; or

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective
provision in the Notes or the Agency Agreement; or

(v) amending the Agency Agreement or any of the Notes in any manner which the
Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent with the
Notes and does not in the opinion of the Republic adversely affect the interest of
any holder of the Notes; or

(vi) correcting in the opinion of the Republic a manifest error of a formal, minor or
technical nature; or

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification provided
that such modification is not in the opinion of the Republic materially prejudicial
to the interests of the Holders.

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the Noteholders and
any such modification unless the Agent otherwise requires, shall be notified by the Agent
to the Noteholders as soon as practicable thereafter.

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of Noteholders,
(ii) Condition 10 (Meetings of Noteholders and Modification) of the Offering Circular and
Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings of Noteholders) and
(iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of determining whether the required
percentage of holders of the Notes are present at a meeting for quorum purposes, or has
consented to or voted in favour of any request, demand, authorisation, direction, notice,
consent, waiver, amendment, modification or supplement to the Notes or the Agency
Agreement, or whether the required percentage of holders has delivered a notice of
acceleration of the Notes, any Notes that the Republic owns or controls directly or indirectly
will be disregarded and deemed not to be outstanding.  For this purpose, Notes owned,
directly or indirectly, by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and
other local authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled,
directly or indirectly by the Republic.

“Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting securities
or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or elect or appoint a
majority of the board of directors or other persons performing similar functions in lieu of, or
in addition to, the board of directors of a corporation, trust, financial institution or other
entity.

Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by any
Noteholder in accordance with the provisions of this Condition 10 or Condition 7, the
relevant Noteholder must deposit its Notes with the Paying Agent and obtain two copies of an
acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by the Paying Agent
and certifying the nominal amount of Notes so deposited.  Any request so made, notice so
given or Written Resolution so signed by any Noteholder must be accompanied by an
Acknowledgment issued to the Noteholder.  Notes so deposited will not be released until the
earlier of (i) the thirtieth day after the date of deposit and (ii) the request, notice or Written
Resolution becoming effective in accordance with these Terms and Conditions, and will only
be released against surrender of a relevant Acknowledgment.
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11. NOTICES

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes are
listed on the regulated market (as contemplated by the Prospectus Directive) of the
Luxembourg Stock Exchange and the rules of that exchange so require, in the d’Wort or any
other daily newspaper of general circulation in Luxembourg or published on the website of
the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). Such notice shall be deemed to have been
given on the date of such publication or, if published more than once, on the date of the first
such publication. If publication is not practicable as is mentioned above, notices will be valid
if given in such other manner, and shall be deemed to have been given on such dates, as
the Agent shall determine. Couponholders shall be deemed for all purposes to have notice
of the contents of any notice given to the Noteholders in accordance with this Condition
11.

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in writing and
given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with the Agent. A copy
of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered to Ministry of Economy
and Finance, General Accounting Office, Public Debt Directorate at the following address:

Ministry of Economy and Finance
General Accounting Office
Public Debt Directorate
37 Panepistimiou St.
101 65 Athens – Greece
Tel. +30 210 3338 360
Fax. +30 210 3234 967

12. AGENT AND PAYING AGENTS

In acting under the Agency Agreement, the Agent and the Paying Agent will act solely as
agents of the Republic and do not assume any obligations or relationships of agency or trust
to or with the Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement contains provisions for
the indemnification of the Paying Agents and for relief from responsibility in certain
circumstances, and entitles any of them to enter into business transactions with the Republic
without being liable to account to the Noteholders or the Couponholders for any resulting
profit.

13. FURTHER ISSUES

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the Noteholders
or Couponholders to create and issue further Notes having terms and conditions the same
as the Notes or the same in all respects save for the amount and date of the first payment
of interest thereon and so that the same shall be consolidated and form a single series with
and increase the aggregate principal amount of the outstanding Notes.

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and shall be
construed in accordance with, English law.

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying Agents, the
Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to have jurisdiction to
settle any disputes which may arise out of or in connection with the Agency Agreement, the
Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, action or proceedings arising out of

http://www.bourse.lu).
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or in connection with the Agency Agreement, the Notes and the Coupons (together referred to
as “Proceedings”) may be brought in such courts.

(C) The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now or
hereafter to the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and any claim
that any such Proceedings have been brought in an inconvenient forum and hereby further
irrevocably agrees that a judgment in any such Proceedings brought in the English courts
shall be conclusive and binding upon it and may be enforced in the courts of any other
jurisdiction.

(D) Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings against
the Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of Proceedings in
one or more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings in any other
jurisdiction, whether concurrently or not. The Republic appoints the Economic and
Commercial Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a Holland Park, London
W11 3TP, Fax +44 20 7727 9934 as its agent for service of process in England, and
undertakes that, in the event of such agent ceasing so to act or no longer having an address in
England, it will appoint another person as its agent for service of process in England in
respect of any Proceedings. Nothing herein shall affect the right to serve Proceedings in any
other manner permitted by law.

(E) The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to the
Agency Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity from
jurisdiction or execution and any similar defence and irrevocably and unconditionally
consents to the giving of any relief or the issue of any process, including, without limitation,
the making, enforcement or execution against any property whatsoever (irrespective of its use
or intended use) of any order or judgment validly made or given in connection with any
Proceedings.  Notwithstanding the foregoing, the property of the Republic is subject to
execution and attachment to the extent permitted by the international conventions and Greek
law.

15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third Parties) Act
1999 to enforce any term of this Note, but this does not affect any right or remedy of any
person which exists or is available apart from that Act.

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of the
amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of Proceedings in
the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a judgment obtained in any
jurisdiction outside the Republic, for the payment of any sum due from the Republic. This
judicial fee may be recoverable from the defeated party by the person commencing such
Proceedings if such person is successful in such Proceedings.
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN GLOBAL
FORM

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which apply
to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect of the terms
and conditions of the Notes set out in this document. The following is a summary of
certain of those provisions:

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon
certification as to non-U.S. beneficial ownership.

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole, but not in part, for definitive
bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are closed for
business for a continuous period of 14 days (other than by reason of legal holidays) or
have announced an intention permanently to cease business and no alternative
clearance system satisfactory to the Agent is available; or (b) the Republic or any
person acting on its behalf is obliged to pay additional amounts as provided for or
referred to in Condition 6 which would not be required were the Notes in definitive
bearer form; or (c) an Event of Default (as defined in Condition 7) has occurred and
is continuing.

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of the
Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not be the
default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a specified principal
amount of the Permanent Global Note (which may be equal to or (provided that, if the
Permanent Global Note is held by or on behalf of a clearing system, that clearing system
agrees) less than the outstanding principal amount of Notes represented thereby) for
definitive Notes on or after the exchange date specified in such notice.

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global Note
may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial exchange, present it
for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for the Permanent Global Note,
or the part thereof to be exchanged, the Republic will deliver, or procure the delivery of, an
equal aggregate principal amount of duly executed and authenticated definitive Notes in
bearer form (having attached to them all Coupons in respect of interest which has not already
been paid on the Permanent Global Note), security printed in accordance with any applicable
legal and stock exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III
and IV of Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent Global
Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and returned to
the holder together with any relevant definitive Notes.

2. PAYMENTS

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an interest
in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided that, in the case
of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest in the Permanent
Global Note, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has been properly provided.

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the Permanent
Global Note will be made against presentation for endorsement and, if no further payment
falls to be made in respect of the Notes, surrender of the Permanent Global Note to or to
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the order of the Agent or Paying Agent as shall have been notified to the Noteholders for
such purpose. A record of each payment so made will be endorsed on the appropriate
schedule to the Permanent Global Note, which endorsement will be prima facie evidence
that such payment has been made in respect of the Notes.

3. NOTICES

Notices  shall  be  given  as  provided  in  Condition  11,  save  that  so  long  as  the  Notes  are
represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the Temporary
Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing system, in addition
to publication as required by Condition 11, notice may be given by delivery of the
relevant notice to that clearing system for communication by it to entitled accountholders.

4. PURCHASE AND CANCELLATION

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase by the Republic will be
effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global Note.

5. DEFAULT

The global  Notes provide that  the holder  may cause the global  Note or  a  portion of  it  to
become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by stating in the
notice to the Republic the principal amount of Notes which is being declared due and
payable.
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USE OF PROCEEDS

The gross proceeds from the issue of Notes, which will be €3,550,000,000, will, after
payment of the combined management and underwriting commission and selling
concession referred to under “Subscription and Sale”, be used by the Republic for its
general funding purposes.
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GREEK TAXATION

The comments below are of a general nature and are based on the provisions of tax
laws currently in force in Greece.  Noteholders who are in doubt as to their personal
tax position should consult their professional advisers.

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of the
Notes may be made free and clear of, and without deduction or withholding for or on
account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, as the case
may  be,  Coupon  is  not  subject  to  such  tax  by  reason  of  his  being  connected  with  the
Republic or otherwise than merely by holding such Note or Coupon.

No additional amount shall be payable on account of Greek taxes by any individual
holder of Notes who is a foreign tax resident and who has provided evidence that he or
she has received or secured such interest for his or her own benefit (in the sense of article
4, paras 1(a) to 1(c) (inclusive) of Law 3312/2005, which implements the European
Union Directive on the Taxation of Savings Income into Greek law.

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax purposes in
the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital gains realised from
the sale or redemption of their Notes or Coupons.

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in respect of
execution or delivery of any of the documents in connection with the execution, issue or
transfer of any of the Notes or Coupons.
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SUBSCRIPTION AND SALE

Alpha Bank A.E., Banca IMI S.p.A., EFG Eurobank Ergasias S.A., HSBC France, National
Bank  of  Greece  S.A.  and  Piraeus  Bank  S.A.  (the  “Managers”) have, pursuant to a
Subscription Agreement dated 9 April 2008 (the “Subscription Agreement”), agreed
with the Republic to subscribe and pay for the Notes at the issue price of 100 per cent. of
the principal amount of the Notes.  Pursuant to the Subscription Agreement, a combined
management and underwriting commission and selling concession of 0.12 per cent. of the
principal amount of the Notes is payable by the Republic to the Managers.

The Managers are entitled to terminate the Subscription Agreement in certain
circumstances prior to payment to the Republic.

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933
(the  “Securities Act”)  and  are  subject  to  U.S.  tax  law  requirements.  Subject  to  certain
exceptions, Notes may not be offered or sold within the United States except pursuant to an
exemption  from,  or  in  a  transaction  not  subject  to,  the  registration  requirements  of  the
Securities Act. The Managers have agreed that it will not offer, sell or deliver any Notes
within  the  United  States  or  to  U.S.  persons,  except  as  permitted  by  the  Subscription
Agreement.

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering)
may violate the registration requirements of the Securities Act.

The Managers have represented and agreed that they have complied and will comply with
all applicable provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with respect to
anything done by it in relation to the Notes in, from or otherwise involving the United
Kingdom.

Each Manager:

(a) has represented, warranted and undertaken to the Republic that it has offered and sold
the Notes, and will offer and sell the Notes:

(i) as part of their distribution, at any time; and

(ii) otherwise, until 40 days after the Closing Date,

only in accordance with Rule 903 of Regulation S under the Securities Act and,
accordingly, that:

(A) neither it nor any of its affiliates (including any person acting on behalf of
such Manager or any of its affiliates) have engaged or will engage in any
directed selling efforts with respect to the Notes; and

(B) the Manager and its respective affiliates have complied and will comply with
the offering restrictions requirement of Regulation S under the Securities Act;
and

(b) undertaken to the Republic that, at or prior to confirmation of sale, they will have sent
to each distributor, dealer or person receiving a selling concession, fee or other
remuneration which purchases Notes from it during the restricted period a
confirmation or notice in substantially the following form:
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“The Securities covered hereby have not been registered under the United States
Securities Act of 1933 (the Securities Act) and may not be offered or sold within the
United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, (i) as part of their
distribution at any time or (ii) otherwise until 40 days after the later of the
commencement of the offering and the closing date, except in either case in
accordance with Regulation S under the Securities Act. Terms used above have the
meanings given to them by Regulation S.”

Each Manager has represented and undertaken to the Republic that:

(a) except to the extent permitted under United States Treasury Regulation
§1.163-5(c)(2)(i)(D) (the “D Rules”):

(i) they have not offered or sold, and during the restricted period will not offer
or  sell,  any  Notes  to  a  person  who  is  within  the  United  States  or  its
possessions or to a United States person; and

(ii) they have not delivered and will not deliver in definitive form within the
United States or its possessions any Notes sold during the restricted period;

(b) they have, and throughout the restricted period will have, in effect procedures
reasonably designed to ensure that its employees or agents who are directly engaged
in selling Notes are aware that the Notes may not be offered or sold during the
restricted period to a person who is within the United States or its possessions or to a
United States person, except as permitted by the D Rules; and

(c) if it is a United States person, it is acquiring the Notes for the purposes of resale in
connection with their original issuance and, if it retains Notes for its own account, it
will only do so in accordance with the requirements of United States Treasury
Regulation §1.163-5(c)(2)(i)(D)(6),

and, with respect to each affiliate of any Manager that acquires Notes from such Manager for
the purpose of offering or selling such Notes during the restricted period, such Manager
undertakes to the Republic that it will obtain from such affiliate for the benefit of the
Republic the representations and undertakings contained in sub-paragraphs (a), (b) and (c)
above.

No action has been taken in any jurisdiction that would permit a public offering of any of the
Notes or, or possession or distribution of the Offering Circular, or any other offering material
relating to the Notes or any supplement, in any country or jurisdiction where action for that
purpose is required.  Further neither the Republic nor the Managers represent that Notes may
at any time lawfully be sold in compliance with any applicable registration or other
requirements in any jurisdiction or pursuant to any exemption available thereunder or
assumes any responsibility for facilitating the same.

Each Manager agrees that it will comply with all relevant laws, regulations and directives in
each jurisdiction in which it purchases, offers, sells or delivers Notes or have in their
possession or distributes any other offering material relating to the Notes or any supplement.
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GENERAL INFORMATION

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of L.
2187/94, as in force, Laws 2628/98 (for the establishment of the Public Debt
Management Agency (PDMA)), 2682/99 and 3091/2002 and (b) Ministerial
Decisions 2/44514/004 dated 16 June 1999 and published on 7 July 1999 of the
Minister of Finance and 238/0094/3 January 2005 of the Minister of Economy and
Finance.

2. Application has been made to list the Notes on the regulated market (as contemplated
by the Prospectus Directive) of the Luxembourg Stock Exchange.  As long as the
Notes are listed on the Luxembourg Stock Exchange, the Republic will maintain a
Paying Agent having a specified office in Luxembourg.

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and Clearstream,
Luxembourg with a Common Code of 035733302.  The ISIN code for the Notes is
XS0357333029.

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the global
Notes and the definitive Notes, and the Deed of Covenant, may be inspected on any
Business Day (Saturdays and public holidays excepted) at the specified offices of the
Paying Agent.

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States person
who holds this obligation will be subject to limitations under the United States
income tax laws, including the limitations provided in Sections 165(j) and 1287(a) of
the Internal Revenue Code”.
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OFFERING CIRCULAR 

 

The Hellenic Republic 

€550,000,000 Floating Rate Notes due 11 April 2016 (to be consolidated and form 
a single issue with the €3,550,000,000 Floating Rate Notes due 11 April 2016 

issued by the Hellenic Republic on 11 April 2008) 

Issue Price: 100 per cent. 

The €550,000,000 Floating Rate Notes due 11 April 2016 (to be consolidated and 
form a single issue with the €3,550,000,000 Floating Rate Notes due 11 April 2016 
issued by the Hellenic Republic (the “Republic”)  on 11 April 2008) (the “Notes”) 
will bear interest from, and including, 11 April 2008 and interest will be payable 
semi-annually in arrear on each Interest Payment Date (see “Terms and Conditions of 
the Notes – Interest”). The first payment of interest will be paid on 11 October 2008 
in respect of the period from, and including 11 April 2008 to, but excluding, 11 
October 2008. Payments of interest in respect of the Notes will be made without 
deduction for or on account of Greek taxes, as described, and subject to the exceptions 
set out, under “Terms and Conditions of the Notes - Taxation”. 

The Notes will mature on the Interest Payment Date falling on 11 April 2016. 

This Offering Circular neither constitutes a prospectus pursuant to Part II of the 
Luxembourg law on prospectuses for securities (loi relative aux prospectus pour 
valeurs mobilières) dated 10 July 2005 (the “Luxembourg Prospectus Law”) (which 
implements the Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council 
of 4 November 2003 (the “Prospectus Directive”)) nor a simplified prospectus 
pursuant to Chapter 2 of Part III of the Luxembourg Prospectus Law.  Accordingly, 
this Offering Circular does not purport to meet the format and the disclosure 
requirements of the Prospectus Directive and Commission Regulation (EC) No 
809/2004 implementing the Prospectus Directive, and it has not been, and will not be, 
submitted for approval to any competent authority within the meaning of the 
Prospectus Directive and in particular the Supervisory Commission of the Financial 
Sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier), in its capacity as 
competent authority under the Luxembourg Prospectus Law. The Notes, issued 
pursuant to this Offering Circular, will therefore not qualify for the benefit of the 
single European passport pursuant to the Prospectus Directive. 

Save in the certain limited circumstances described herein, Notes in definitive form 
will not be issued in exchange for the Permanent Global Note. 

The Notes will initially be represented by a temporary global note (the “Temporary 
Global Note”), without interest coupons, which will be deposited on or about 11 
July 2008 (the “Closing Date”) with a common safekeeper (the “Common 
Safekeeper”) for Euroclear Bank S.A./N.V. (“Euroclear”) and Clearstream Banking, 
société anonyme (“Clearstream, Luxembourg” and, together with Euroclear, the 
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“ICSDs”).  Interests in the Temporary Global Note will be exchangeable for interests 
in a permanent global note (the “Permanent Global Note”), without interest coupons, 
on or after 20 August 2008, upon certification as to non-U.S. beneficial ownership.  
Save in the certain limited circumstances described herein, Notes in definitive form 
will not be issued in exchange for the Permanent Global Note. 

The Notes are intended to be held in a manner which will allow Eurosystem 
eligibility.  This simply means that the Notes are intended upon issue to be deposited 
with one of the ICSDs as common safekeeper and does not necessarily mean that the 
Notes will be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and 
intra-day credit operations by the Eurosystem either upon issue or at any or all times 
during their life.  Such recognition will depend upon satisfaction of the Eurosystem 
eligibility criteria. 

 

Manager 

 
Piraeus Bank S.A. 

The date of this Offering Circular is 9 July 2008 
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all 
information contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the 
Notes is in every material respect true and accurate and not misleading and to the 
best of its knowledge and belief there are no other facts the omission of which would 
make any statement in the Offering Circular misleading in any material respect in the 
context of the issue and sale of the Notes. The Republic accepts responsibility 
accordingly. 

Piraeus Bank S.A. (the “Manager”) has not separately verified the information 
contained herein. Accordingly, no representation, warranty or undertaking, express 
or implied, is made and no responsibility or liability is accepted by the Manager as to 
the accuracy or completeness of the information contained in this Offering Circular 
or any other information provided by the Republic in connection with the Notes or 
their distribution. 

No person is or has been authorised to give any information or to make any 
representation which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering 
Circular or any other information supplied by or on behalf of the Republic in 
connection with the Notes and, if given or made, such information or representation 
must not be relied upon as having been authorised by the Republic or the Manager. 

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with 
the Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii) 
should be considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by 
the Republic that any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes. 
Each investor contemplating purchasing any Notes should make its own independent 
investigation of the financial condition and affairs, and its own appraisal of the 
creditworthiness, of the Republic. 

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information 
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the 
date hereof or that any other information supplied in connection with the issue of the 
Notes is correct as of any time subsequent to the date indicated in the document 
containing the same. 

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be 
restricted by law in certain jurisdictions. The Republic and the Manager do not 
represent that this document may be lawfully distributed or that the Notes may be 
lawfully offered, in compliance with any applicable registration or other requirements 
in any such jurisdiction, or pursuant to an exemption available thereunder, or assume 
any responsibility for facilitating any such distribution or offering.  In particular, no 
action has been taken by the Republic or the Manager which would permit a public 
offering of the Notes or distribution of this document in any jurisdiction where action 
for that purpose is required. Accordingly, the Notes may not be offered or sold, 
directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor any advertisement or 
other offering material may be distributed or published, in any jurisdiction except 
under circumstances that will result in compliance with any applicable laws and 
regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes come 
must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular, there 
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are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of 
Notes in the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”). 

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires, 
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third 
stage of European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing 
the European Community (as amended from time to time). 
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TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES 

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion 
and amendment) the Notes will be subject: 

The €550,000,000 Floating Rate Notes due 11 April 2016 (to be consolidated and 
form a single issue with the €3,550,000,000 Floating Rate Notes due 11 April 2016 
are issued by The Hellenic Republic (the “Republic”) on 11 April 2008) (the 
“Notes”)  pursuant to (a) article 1 of L. 2187/94, as in force, Laws 2628/98 (for the 
establishment of the Public Debt Management Agency (PDMA)), 2682/99 and 
3091/2002 and (b) Ministerial Decisions 2/44514/004 dated 16 June 1999 and 
published on 7 July 1999 of the Minister of Finance and 238/0094/3 January 2005 of 
the Minister of Economy and Finance.  Payments in respect of the Notes will be made 
pursuant to an Agency Agreement (the “Agency Agreement”) dated 9 July 2008 and 
made between the Republic, [Deutsche Bank AG, London Branch] as principal paying 
agent and agent bank (the “Agent”, which expression shall include any successor 
agent) and Deutsche Bank Luxembourg S.A. as Luxembourg paying agent (the 
“Paying Agent”, together with the Agent, the “Paying Agents”, which expression 
shall include any successor paying agents). 

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the 
benefit of a Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”) dated 9 July 2008 and 
made by the Republic. 

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for 
inspection, during normal business hours at the specified offices of each of the 
Paying Agents. The Noteholders and the Couponholders are deemed to have notice 
of, and are entitled to the benefit of, all the provisions of the Deed of Covenant 
and the Agency Agreement which are binding on them. 

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same 
meanings where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise 
requires or unless otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency 
between the Agency Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and 
Conditions will prevail. Any reference herein to “Noteholders” shall mean the 
holders of the Notes and any reference herein to “Couponholders” shall mean the 
holders of the Coupons (as defined below). 

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE 

The Notes are in bearer form and in the denomination of €1,000 (the “Specified 
Denomination”). Any definitive Notes are issued with interest coupons for the 
payment of interest (the “Coupons”) attached. 

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery. 
The Republic and each of the Paying Agents may deem and treat the bearer of any 
Note or Coupon as the absolute owner thereof (whether or not overdue and 
notwithstanding any notice of ownership or writing thereon or notice of any 
previous loss or theft thereof) for all purposes. 
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For as long as any of the Notes are represented by a global note held on behalf of 
Euroclear Bank S.A./N.V. (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société 
anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person (other than Euroclear or 
Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the records of 
Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal 
amount of such Notes (in which regard any certificate or other document issued by 
Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Notes 
standing to the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes 
save in the case of manifest error) shall be treated by the Republic and any Paying 
Agent as the holder of such nominal amount of such Notes for all purposes other than 
with respect to the payment of principal or interest on the Notes, for which purpose 
the bearer of the relevant global Note shall be treated by the Republic and any 
Paying Agent as the holder of such Notes in accordance with and subject to the 
terms of the relevant global Note (and the expressions “Noteholder” and “holder 
of Notes” and related expressions shall be construed accordingly). Notes which are 
represented by a global Note will be transferable only in accordance with the rules 
and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the 
case may be. 

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE 

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to 
this Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu 
with all other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic 
outstanding on 11 July 2008 or issued thereafter without any preference granted by 
the Republic to one above the other by reason of priority of date of issue, currency 
of payment, or otherwise. The due and punctual payment of the Notes and the 
performance of the obligations of the Republic with respect thereto is backed by 
the full faith and credit of the Republic. So long as any Note remains outstanding, 
the Republic shall not create or permit to subsist any mortgage, pledge, lien or charge 
upon any of its present or future revenues, properties or assets to secure any External 
Indebtedness, unless the Notes shall also be secured by such mortgage, pledge, lien or 
charge equally and rateably with such External Indebtedness or by such other security 
as may be approved by an Extraordinary Resolution of the Noteholders (as described 
in Condition 10). 

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed 
money of the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency 
other than the lawful currency of the Republic (including any guarantees given by 
the Republic for any existing or future indebtedness for borrowed money of any 
other person which indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a 
currency other than the lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or 
initially placed with a foreign institution or person under a contract governed by 
the laws of a jurisdiction other than the Republic (including any guarantees given 
by the Republic for any existing or future indebtedness for borrowed money of any 
other person which is borrowed from or initially placed with a foreign institution 
or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the 
Republic). 
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3. INTEREST 

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates 

The Notes bear interest from and including 11 April 2008 (the “Interest 
Commencement Date”) and interest will be payable semi-annually in arrear on 
11 October and 11 April in each year (each an “Interest Payment Date”).  The first 
Interest Payment Date will be 11 October 2008 in respect of the period from, and 
including 11 April 2008 to, but excluding 11 October 2008. Interest will be 
payable in respect of each Interest Period (which expression shall mean the 
period from and including the Interest Commencement Date to but excluding the 
first Interest Payment Date and each successive period from and including an 
Interest Payment Date to but excluding the next succeeding Interest Payment 
Date). 

(2) Interest Accrual 

Each Note will cease to bear interest from and including its due date for redemption 
unless, upon due presentation, payment of the principal in respect of the Note is 
improperly withheld or refused or unless default is otherwise made in respect of 
payment. In such event, interest will continue to accrue until whichever is the earlier 
of: the date on which all amounts due in respect of such Note have been paid; and five 
days after the date on which the full amount of the moneys payable in respect of such 
Notes has been received by the Agent and notice to that effect has been given to the 
Noteholders in accordance with Condition 11. 

(3) Rate of Interest 

The rate of interest payable from time to time in respect of the Notes (the “Rate of 
Interest”) will be determined by the Agent on the basis of the following provisions: 

(a) Rate of Interest = Interest Rate x N 

(b) For the purposes of sub-paragraph (a) above: 

(i) “Interest Rate” means 6 month Euribor (determined as set out 
below) plus 0.075 per cent.; 

(ii) “N” means the total number of calendar days in the Interest Period; 

(c) For the purposes of these Terms and Conditions, “6 month Euribor” will be set 
by the Agent or its duly appointed successor on each Interest Determination 
Date (as defined below) by referencing the Screen Rate (as defined below) at 
approximately 11.00 a.m. (Frankfurt time) on the Interest Determination Date 
in question.  If the Screen Rate is unavailable, the Agent will request the 
principal Euro-Zone office of each of the Euribor Reference Banks (as defined 
below) to provide the Agent with the rate at which deposits in euros are 
offered by it to prime banks in the Euro-Zone interbank markets for six 
months at approximately 11.00 a.m. (Frankfurt time) on the Interest 
Determination Date in question. 
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(e) In these Terms and Conditions (except where otherwise defined), the 

expression: 

 (i) “Business Day” means any day which is a day on which the Trans-
European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer 
(TARGET) System is open; 

 (ii) “Euro-zone” means the countries of the European Union which from 
time to time have adopted the Euro currency;  

 (iii) “Interest Determination Date” means the date which is two Business 
Days prior to the first day of the Interest Period for which the rate will 
apply; 

 (iv) “Euribor Reference Banks” means each of the banks whose offered 
rates would have been used for the purposes of the Screen Rate, failing 
which, the principal Euro-Zone office of each of four major banks 
engaged in the Euro-Zone interbank market selected by the Agent 
provided that once a Euribor Reference Bank has first been selected by 
the Agent, that Euribor Reference Bank shall not be changed unless 
and until it ceases to be capable of acting as such; and 

 (v) “Screen Rate” means the rate for deposits in euros for six months 
which appears on the Reuters page EURIBOR01 (or such replacement 
page on that service which displays the information). 

(4) Determination of Rate of Interest and Interest Amounts 

The Agent shall, as soon as practicable after 11.00 a.m. (Frankfurt time) on each 
Interest Determination Date, but in no event later than the third Business Day 
thereafter, determine the euro amount payable in respect of interest on the 
Specified Denomination (the “Interest Amount”) for the relevant Interest 
Period. Each Interest Amount shall be determined by applying the Rate of 
Interest to the Specified Denomination, multiplying the sum by the actual 
number of days in the Interest Period concerned (such number of days being 
calculated on an Actual/360 basis and rounding the resultant figure to the nearest 
cent (half a cent being rounded upwards)). 

(5) Publication of Rate of Interest and Interest Amount 

The Agent shall cause the Rate of Interest, and any amendment thereto, and each 
Interest Amount for each Interest Period and the relative Interest Payment Date 
to be notified to the Republic and to any stock exchange on which the Notes are 
at the relevant time listed and to be published in accordance with Condition 11 as 
soon as possible after their determination. The Interest Amount and Interest 
Payment Date may subsequently be amended (or appropriate alternative 
arrangements made by way of adjustment) without notice in the event of an 
extension or shortening of the Interest Period. 

(6) Notifications, etc. to be Final 

LON3919315/14 137705-0005 Page 9 



 
All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and 
decisions given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance 
with the provisions of this Condition, whether by the Reference Banks (or any of 
them) or the Agent, will (in the absence of wilful default, bad faith or manifest error) 
be binding on the Republic, the Paying Agent and all Noteholders and Couponholders 
and (in the absence as referred to above) no liability to the Republic or the 
Noteholders or the Couponholders shall attach to the Agent in connection with the 
exercise or non-exercise by it of its powers, duties and discretions under this 
Condition. 

(7) Agent 

The Republic will procure that so long as any of the Notes remains outstanding 
there shall at all times be an Agent for the purposes of the Notes and the 
Republic may terminate the appointment of the Agent. In the event of the 
appointed office of any bank being unable or unwilling to continue to act as the 
Agent or failing duly to determine the Rate of Interest and the Interest Amount 
for any Interest Period, the Republic shall appoint the Euro-zone office of 
another major bank engaged in the Euro-zone interbank market to act in its place.  

4. REDEMPTION AND PURCHASE 

(1) Final Redemption 

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the 
Notes will be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date 
falling on 11 April 2016 (the “Maturity Date”). 

(2) Purchases 

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open 
market or otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may 
be held or resold or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for 
cancellation (together with (in the case of definitive Notes) any unmatured 
Coupons attached thereto or purchased therewith). If purchases are made by 
tender, tenders must be made available to all holders of Notes alike. 

(3) Cancellation 

All Notes redeemed, and all Notes purchased or otherwise acquired as aforesaid 
and surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the 
case of definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and 
thereafter may not be re-issued or re-sold. 

5. PAYMENTS 

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by 
transfer to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and 
interest in respect of the Notes will (subject as provided below) be made against 
presentation or surrender of such Notes or Coupons, as the case may be, at any 
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specified office of the Paying Agent outside the United States. If any Notes are 
redeemed or become repayable in accordance with these Conditions prior to the 
Maturity Date, principal will be payable on surrender of each Note. All payments 
of interest and principal with respect to Notes will be made outside the United 
States. Upon the due date for redemption of any Note all unmatured Coupons 
relating to such Note (whether or not attached) shall become void and no payment 
shall be made in respect of them. 

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a 
Payment Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the 
next following Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any 
further interest or other sum in respect of any such delay.  For these purposes, 
“Payment Day” means (subject to Condition 8) a day on which the TARGET 
System is operating. 

If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest 
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest 
Payment Date (or from the Interest Commencement Date, as the case may be) will 
be paid only against surrender of such Note. 

The name of the initial Agent and the initial Paying Agent and each of their initial 
specified offices are set out below. The Republic reserves the right at any time to 
vary or terminate the appointment of the Paying Agent and to appoint additional or 
other Paying Agents and/or to approve any change in the specified office of any 
Paying Agent, provided that it will, so long as any of the Notes is outstanding, 
maintain (i) an agent bank (which may be the Agent) and (ii) a Paying Agent 
(which may be the Agent) having a specified office in a leading financial centre in 
continental Europe which, so long as the Notes are listed on the Luxembourg 
Stock Exchange and the rules of such exchange so require, shall be Luxembourg, 
termination or change shall only take effect (other than in the case of insolvency, 
when it shall be of immediate effect) after not less than 30 days’ prior notice 
thereof shall have been given to the Noteholders in accordance with Condition 11 
and provided further that neither the resignation nor removal of the Agent shall 
take effect, except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent has 
been appointed. 

Furthermore, the Republic undertakes that any Paying Agent maintained shall have 
a specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to 
withhold or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings 
Income unless such obligation is imposed by the same European Directive. 

Payments in respect of the Notes will be subject in all cases to any fiscal or other 
laws and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European 
Community legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6. 

6. TAXATION 

All payments of principal and/or interest in respect of the Notes and Coupons will 
be made without deduction or withholding for or on account of any present or 
future taxes, duties, assessments or governmental charges of whatever nature 
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imposed or levied by or on behalf of the Republic or by or on behalf of any 
political subdivision thereof or any authority therein having power to tax (a 
“Tax”), unless deduction or withholding of such Tax is compelled by law. In that 
event the Republic will pay such additional amounts as will result (after such 
deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes or Coupons of 
the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence of such 
deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable 
in respect of any Note or Coupon presented for payment: 

(a) by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Note 
or Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political 
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or 
receiving principal or interest in respect thereof; or 

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such 
withholding or deduction by making a declaration of non-residence or other 
similar claim for exemption to the relevant tax authority if, after having been 
requested to make such a declaration or claim, such holder fails to do so; or 

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder 
thereof would have been entitled to such additional payment on presenting the 
same for payment on the last day of such 30 day period; or 

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an 
individual and is required to be made pursuant to the European Union 
Directive on the Taxation of Savings Income. 

The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means: 

(i) the due date for payment thereof; or 

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received 
by the Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount 
of such monies having been so received, notice to that effect is duly given to 
the Noteholders in accordance with Condition 11 or individually. 

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes 
shall be deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be 
payable under this Condition by reason of a deduction or withholding of any 
amount from payments of principal. 

Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Notes 
shall be deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be 
payable under this Condition by reason of a deduction or withholding of any 
amount from payments of interest. 

7. EVENTS OF DEFAULT 

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs: 
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(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes 

or Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days 
from the due date for such payment; or 

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition 
or provision set out in the Notes and continues to be in default for 30 days 
after written notice thereof shall have been given to the Republic by the holder 
of any Note; or 

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or 
exceeding U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is 
accelerated so that it becomes due and payable prior to the stated maturity 
thereof as a result of a default thereunder and such acceleration has not been 
rescinded or annulled or (ii) any payment obligation under such indebtedness 
is not paid as and when due and the applicable grace period, if any, has lapsed 
and such non-payment has not been cured; or 

(d) a general moratorium is declared by the Republic or the Bank of Greece in 
respect of its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece 
announces its inability to pay its External Indebtedness as it matures; or 

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the 
Republic is prevented from observing and performing in full its obligations 
contained in the Notes, 

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate 
principal amount of the outstanding Notes may (i) give notice in writing to the 
Republic and to the Agent in accordance with Condition 11 that such Notes are 
immediately due and payable at their principal amount together with accrued 
interest (if any) or (ii) decide at a meeting that such Notes are immediately due 
and payable, whereupon such Notes shall become immediately due and payable at 
their principal amount together with accrued interest (if any) and/or (iii) decide at 
a meeting that, if the case may be, litigation be instituted. 

The holders of at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the 
Notes (at the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration 
(ii) such decision to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the 
event or events of default giving rise to the declaration or to the decisions have 
been cured or waived. Such rescission shall be made by giving notice in writing to 
the Republic and to the Agent whereupon such declaration or decision shall be 
rescinded and have no further effect. No such rescission shall affect any other or 
any subsequent Event of Default or any right of any Noteholder in relation thereto.  
Such rescission will be conclusive and binding on all holders of the Notes 

8. PRESCRIPTION 

Claims for payment of principal in respect of the Notes shall be prescribed upon 
the expiry of ten years, and claims for payment of interest in respect of the Notes 
shall be prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant 
Date (as defined in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.  
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9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS 

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be 
replaced at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the 
expenses incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and 
indemnity as the Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or 
Coupons must be surrendered before replacements will be issued. 

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION 

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of 
Noteholders to consider matters affecting their interests, including modification by 
Extraordinary Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the 
Agency Agreement. Such a meeting may be convened by the Republic and shall be 
convened by the Republic at any time upon the request in writing of the holder or 
holders of ten per cent. or more in principal amount of the Notes for the time being 
outstanding. The quorum for any meeting convened to consider an Extraordinary 
Resolution shall be one or more persons holding or representing not less than 66 
2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being 
outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the 
time being outstanding at any adjourned meeting.  However, at any meeting, the 
business of which is to: 

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any 
installment of interest on the Notes; 

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any) 
of the Notes; 

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration 
of the maturity of the Notes; 

(iv) reduce the interest rate on the Notes or any premium payable upon redemption 
of the Notes; 

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be 
paid or the places at which interest, premium (if any) or principal of Notes is 
payable; 

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem 
Notes, or permit the Republic to redeem Notes if, prior to such action, the 
Republic is not permitted to do so; 

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or 
consent is necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement 
or the Terms and Conditions of the Notes; 

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or 
consent is necessary to make, take or give any request, demand, authorisation, 
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direction, notice, consent, waiver or other action provided to be made in the 
Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Notes; 

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect 
to the Notes; 

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency 
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below; 

(xi) change the governing law provision of the Notes;  

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its 
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the 
Notes to appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of 
immunity in respect of actions or proceedings brought by any holder based 
upon a Note; or 

(xiii) appoint a committee to represent Noteholders after an event of default occurs;  

(each a “Reserved Matter”), 

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less 
than 75 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being 
outstanding or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the 
Notes for the time being outstanding at any adjourned meeting.   

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of 
the Noteholders or by Written Resolution and will be binding on all the 
Noteholders (whether or not they are present at such meeting and whether or not 
they may sign the Written Resolution) and on all Couponholders. 

An “Extraordinary Resolution” means a resolution passed at a meeting of the 
Noteholders duly convened and held in accordance with the provisions above by or on 
behalf of the holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of 
the aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding or at least 
50 per cent. at any adjourned meeting of aggregate principal amount of the Notes for 
the time being outstanding, or (ii) in the case of a matter other than a Reserved Matter, 
at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time 
being outstanding or at least 25 per cent. at any adjourned meeting of the aggregate 
principal amount of the Notes for the time being outstanding.   

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the 
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate 
principal amount of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in the case of a 
matter other than a Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate 
principal amount of the Notes for the time being outstanding. Any Written Resolution 
may be contained in one document or several documents in the same form, each 
signed by or on behalf of one or more Noteholders. 
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The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the 
Notes, amend the Agency Agreement or the Notes for the purpose of: 

(i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Notes; 
or 

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic; or 

(iii) securing the Notes; or 

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective 
provision in the Notes or the Agency Agreement; or 

(v) amending the Agency Agreement or any of the Notes in any manner which 
the Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent 
with the  Notes and does not in the opinion of the Republic adversely affect 
the interest of any holder of the Notes; or 

(vi) correcting in the opinion of the Republic a manifest error of a formal, 
minor or technical nature; or 

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification 
provided that such modification is not in the opinion of the Republic 
materially prejudicial to the interests of the Holders. 

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the 
Noteholders and any such modification unless the Agent otherwise requires, shall 
be notified by the Agent to the Noteholders as soon as practicable thereafter. 

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of 
Noteholders, (ii) Condition 10 (Meetings of Noteholders and Modification) of the 
Offering Circular and  Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings 
of Noteholders) and (iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of 
determining whether the required percentage of holders of the Notes are present at a 
meeting for quorum purposes, or has consented to or voted in favour of any request, 
demand, authorisation, direction, notice, consent, waiver, amendment, modification or 
supplement to the Notes or the Agency Agreement, or whether the required 
percentage of holders has delivered a notice of acceleration of the Notes, any Notes 
that the Republic owns or controls directly or indirectly will be disregarded and 
deemed not to be outstanding.  For this purpose, Notes owned, directly or indirectly, 
by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and other local 
authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled, 
directly or indirectly by the Republic. 

“Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting 
securities or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or 
elect or appoint a majority of the board of directors or other persons performing 
similar functions in lieu of, or in addition to, the board of directors of a corporation, 
trust, financial institution or other entity. 
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Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by 
any Noteholder in accordance with the provisions of this Condition 10 or Condition 7, 
the relevant Noteholder must deposit its Notes with the Paying Agent and obtain two 
copies of an acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by 
the Paying Agent and certifying the nominal amount of Notes so deposited.  Any 
request so made, notice so given or Written Resolution so signed by any Noteholder 
must be accompanied by an Acknowledgment issued to the Noteholder.  Notes so 
deposited will not be released until the earlier of (i) the thirtieth day after the date of 
deposit and (ii) the request, notice or Written Resolution becoming effective in 
accordance with these Terms and Conditions, and will only be released against 
surrender of a relevant Acknowledgment. 

11. NOTICES 

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes 
are listed on the regulated market (as contemplated by the Prospectus Directive) of the 
Luxembourg Stock Exchange and the rules of that exchange so require, in the d’Wort 
or any other daily newspaper of general circulation in Luxembourg or published on 
the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). Such notice shall 
be deemed to have been given on the date of such publication or, if published more 
than once, on the date of the first such publication. If publication is not practicable as 
is mentioned above, notices will be valid if given in such other manner, and shall be 
deemed to have been given on such dates, as the Agent shall determine. 
Couponholders shall be deemed for all purposes to have notice of the contents of 
any notice given to the Noteholders in accordance with this Condition 11. 

(B) Notices to the Republic to be given by any holder of the Notes shall be in 
writing and given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with 
the Agent. A copy of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered 
to Ministry of Economy and Finance, General Accounting Office, Public Debt 
Directorate at the following address: 

Ministry of Economy and Finance 
General Accounting Office 
Public Debt Directorate 
37 Panepistimiou St. 
101 65 Athens – Greece 
Tel. +30 210 3338 360 
Fax. +30 210 3234 967 

12. AGENT AND PAYING AGENTS 

In acting under the Agency Agreement, the Agent and the Paying Agent will act 
solely as agents of the Republic and do not assume any obligations or relationships of 
agency or trust to or with the Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement 
contains provisions for the indemnification of the Paying Agents and for relief from 
responsibility in certain circumstances, and entitles any of them to enter into business 
transactions with the Republic without being liable to account to the Noteholders or 
the Couponholders for any resulting profit. 
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13. FURTHER ISSUES 

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the 
Noteholders or Couponholders to create and issue further Notes having terms and 
conditions the same as the Notes or the same in all respects save for the amount 
and date of the first payment of interest thereon and so that the same shall be 
consolidated and form a single series with and increase the aggregate principal 
amount of the outstanding Notes. 

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION 

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and 
shall be construed in accordance with, English law. 

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying 
Agents, the Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to 
have jurisdiction to settle any disputes which may arise out of or in connection with 
the Agency Agreement, the Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit, 
action or proceedings arising out of or in connection with the Agency Agreement, the 
Notes and the Coupons (together referred to as “Proceedings”) may be brought in 
such courts. 

(C) The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now 
or hereafter to the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and 
any claim that any such Proceedings have been brought in an inconvenient forum and 
hereby further irrevocably agrees that a judgment in any such Proceedings brought in 
the English courts shall be conclusive and binding upon it and may be enforced in the 
courts of any other jurisdiction. 

(D) Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings 
against the Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of 
Proceedings in one or more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings 
in any other jurisdiction, whether concurrently or not. The Republic appoints the 
Economic and Commercial Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a 
Holland Park, London W11 3TP, Fax +44 20 7727 9934 as its agent for service of 
process in England, and undertakes that, in the event of such agent ceasing so to act or 
no longer having an address in England, it will appoint another person as its agent for 
service of process in England in respect of any Proceedings. Nothing herein shall 
affect the right to serve Proceedings in any other manner permitted by law. 

(E) The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to 
the Agency Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity 
from jurisdiction or execution and any similar defence and irrevocably and 
unconditionally consents to the giving of any relief or the issue of any process, 
including, without limitation, the making, enforcement or execution against any 
property whatsoever (irrespective of its use or intended use) of any order or judgment 
validly made or given in connection with any Proceedings.  Notwithstanding the 
foregoing, the property of the Republic is subject to execution and attachment to the 
extent permitted by the international conventions and Greek law. 
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15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third 
Parties) Act 1999 to enforce any term of this Note, but this does not affect any 
right or remedy of any person which exists or is available apart from that Act. 

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of 
the amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of 
Proceedings in the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a 
judgment obtained in any jurisdiction outside the Republic, for the payment of any 
sum due from the Republic. This judicial fee may be recoverable from the defeated 
party by the person commencing such Proceedings if such person is successful in such 
Proceedings. 
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN 

GLOBAL FORM 

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which 
apply to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect 
of the terms and conditions of the Notes set out in this document. The following is 
a summary of certain of those provisions: 

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES 

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the 
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon 
certification as to non-U.S. beneficial ownership. 

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole, but not in part, for 
definitive bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are 
closed for business for a continuous period of 14 days (other than by reason of 
legal holidays) or have announced an intention permanently to cease business 
and no alternative clearance system satisfactory to the Agent is available; or 
(b) the Republic or any person acting on its behalf is obliged to pay additional 
amounts as provided for or referred to in Condition 6 which would not be 
required were the Notes in definitive bearer form; or (c) an Event of Default 
(as defined in Condition 7) has occurred and is continuing. 

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of 
the Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not 
be the default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a 
specified principal amount of the Permanent Global Note (which may be equal to 
or (provided that, if the Permanent Global Note is held by or on behalf of a 
clearing system, that clearing system agrees) less than the outstanding principal 
amount of Notes represented thereby) for definitive Notes on or after the exchange 
date specified in such notice. 

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global 
Note may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial 
exchange, present it for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for 
the Permanent Global Note, or the part thereof to be exchanged, the Republic will 
deliver, or procure the delivery of, an equal aggregate principal amount of duly 
executed and authenticated definitive Notes in bearer form (having attached to them 
all Coupons in respect of interest which has not already been paid on the Permanent 
Global Note), security printed in accordance with any applicable legal and stock 
exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III and IV of 
Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent Global 
Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and 
returned to the holder together with any relevant definitive Notes. 

2. PAYMENTS 

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an 
interest in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided 
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that, in the case of an improper withholding of, or refusal to exchange, an interest 
in the Permanent Global Note, a certificate of non-U.S. beneficial ownership has 
been properly provided. 

Payments of principal and interest in respect of Notes represented by the 
Permanent Global Note will be made against presentation for endorsement and, if 
no further payment falls to be made in respect of the Notes, surrender of the 
Permanent Global Note to or to the order of the Agent or Paying Agent as shall 
have been notified to the Noteholders for such purpose. A record of each payment 
so made will be endorsed on the appropriate schedule to the Permanent Global 
Note, which endorsement will be prima facie evidence that such payment has been 
made in respect of the Notes. 

3. NOTICES 

Notices shall be given as provided in Condition 11, save that so long as the Notes 
are represented by the Temporary Global Note or Permanent Global Note and the 
Temporary Global Note or Permanent Global Note is held on behalf of a clearing 
system, in addition to publication as required by Condition 11, notice may be 
given by delivery of the relevant notice to that clearing system for communication 
by it to entitled accountholders. 

4. PURCHASE AND CANCELLATION 

Cancellation of any Note to be cancelled following its purchase by the Republic 
will be effected by reduction in the principal amount of the Permanent Global 
Note. 

5. DEFAULT 

The global Notes provide that the holder may cause the global Note or a portion of 
it to become due and payable in the circumstances described in Condition 7 by 
stating in the notice to the Republic the principal amount of Notes which is being 
declared due and payable. 
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USE OF PROCEEDS 

The gross proceeds from the issue of Notes, which will be €550,000,000, will be 
used by the Republic for its general funding purposes. 
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GREEK TAXATION 

The comments below are of a general nature and are based on the provisions 
of tax laws currently in force in Greece.  Noteholders who are in doubt as to 
their personal tax position should consult their professional advisers. 

All payments due from the Republic in respect of principal or interest in respect of 
the Notes may be made free and clear of, and without deduction or withholding for 
or on account of any Greek taxes provided that the holder of the relevant Note or, 
as the case may be, Coupon is not subject to such tax by reason of his being 
connected with the Republic or otherwise than merely by holding such Note or 
Coupon. 

No additional amount shall be payable on account of Greek taxes by any 
individual holder of Notes who is a foreign tax resident and who has provided 
evidence that he or she has received or secured such interest for his or her own 
benefit (in the sense of article 4, paras 1(a) to 1(c) (inclusive) of Law 3312/2005, 
which implements the European Union Directive on the Taxation of Savings 
Income into Greek law. 

Holders of the Notes, regardless of whether they are residents or not for tax 
purposes in the Republic, will not be subject to Greek taxes or duties on capital 
gains realised from the sale or redemption of their Notes or Coupons. 

No stamp, registration or similar taxes are currently payable in the Republic in 
respect of execution or delivery of any of the documents in connection with the 
execution, issue or transfer of any of the Notes or Coupons. 

LON3919315/14 137705-0005 Page 23 



 
SUBSCRIPTION AND SALE 

Piraeus Bank S.A. (the “Manager”) has, pursuant to a Subscription Agreement 
dated 9 July 2008 (the “Subscription Agreement”), agreed with the Republic to 
subscribe and pay for the Notes at the issue price of 100 per cent. of the principal 
amount of the Notes plus an amount equal to 91 days interest from, and including, 
11 April 2008 to, but excluding 11 July 2008.  The Manager is entitled to 
terminate the Subscription Agreement in certain circumstances prior to payment to 
the Republic. 

The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 
of 1933 (the “Securities Act”) and are subject to U.S. tax law requirements. 
Subject to certain exceptions, Notes may not be offered or sold within the United 
States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the 
registration requirements of the Securities Act. The Manager has agreed that it will 
not offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons, 
except as permitted by the Subscription Agreement. 

In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale 
of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the 
offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. 

The Manager has represented and agreed it has complied and will comply with all 
applicable provisions of the Financial Services and Markets Act 2000 with respect 
to anything done by it in relation to the Notes in, from or otherwise involving the 
United Kingdom. 

The Manager: 

(a) has represented, warranted and undertaken to the Republic that it has offered 
and sold the Notes, and will offer and sell the Notes: 

 (i) as part of their distribution, at any time; and 

 (ii) otherwise, until 40 days after the Closing Date, 

 only in accordance with Rule 903 of Regulation S under the Securities Act 
and, accordingly, that: 

 (A) neither it nor any of its affiliates (including any person acting on behalf 
of such Manager or any of its affiliates) have engaged or will engage in 
any directed selling efforts with respect to the Notes; and 

 (B) the Manager and its respective affiliates have complied and will 
comply with the offering restrictions requirement of Regulation S 
under the Securities Act; and 

(b) undertaken to the Republic that, at or prior to confirmation of sale, they will 
have sent to each distributor, dealer or person receiving a selling concession, 
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fee or other remuneration which purchases Notes from it during the restricted 
period a confirmation or notice in substantially the following form: 

 “The Securities covered hereby have not been registered under the United 
States Securities Act of 1933 (the Securities Act) and may not be offered or 
sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. 
persons, (i) as part of their distribution at any time or (ii) otherwise until 40 
days after the later of the commencement of the offering and the closing date, 
except in either case in accordance with Regulation S under the Securities Act. 
Terms used above have the meanings given to them by Regulation S.” 

The Manager has represented and undertaken to the Republic that: 

(a) except to the extent permitted under United States Treasury Regulation 
§1.163-5(c)(2)(i)(D) (the “D Rules”): 

 (i) they have not offered or sold, and during the restricted period will not 
offer or sell, any Notes to a person who is within the United States or 
its possessions or to a United States person; and 

 (ii) they have not delivered and will not deliver in definitive form within 
the United States or its possessions any Notes sold during the restricted 
period; 

(b) they have, and throughout the restricted period will have, in effect procedures 
reasonably designed to ensure that its employees or agents who are directly 
engaged in selling Notes are aware that the Notes may not be offered or sold 
during the restricted period to a person who is within the United States or its 
possessions or to a United States person, except as permitted by the D Rules; 
and 

(c) if it is a United States person, it is acquiring the Notes for the purposes of 
resale in connection with their original issuance and, if it retains Notes for its 
own account, it will only do so in accordance with the requirements of United 
States Treasury Regulation §1.163-5(c)(2)(i)(D)(6), 

and, with respect to each affiliate of any Manager that acquires Notes from such 
Manager for the purpose of offering or selling such Notes during the restricted period, 
such Manager undertakes to the Republic that it will obtain from such affiliate for the 
benefit of the Republic the representations and undertakings contained in 
sub-paragraphs (a), (b) and (c) above. 

No action has been taken in any jurisdiction that would permit a public offering of any 
of the Notes or, or possession or distribution of the Offering Circular, or any other 
offering material relating to the Notes or any supplement, in any country or 
jurisdiction where action for that purpose is required.  Further neither the Republic 
nor the Manager represent that Notes may at any time lawfully be sold in compliance 
with any applicable registration or other requirements in any jurisdiction or pursuant 
to any exemption available thereunder or assumes any responsibility for facilitating 
the same. 

LON3919315/14 137705-0005 Page 25 



 
The Manager agrees that it will comply with all relevant laws, regulations and 
directives in each jurisdiction in which it purchases, offers, sells or delivers Notes or 
have in their possession or distributes any other offering material relating to the Notes 
or any supplement. 
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GENERAL INFORMATION 

1. The issue of the Notes has been duly authorised pursuant to (a) article 1 of L. 
2187/94, as in force, Laws 2628/98 (for the establishment of the Public Debt 
Management Agency (PDMA)), 2682/99 and 3091/2002 and (b) Ministerial 
Decisions 2/44514/004 dated 16 June 1999 and published on 7 July 1999 of 
the Minister of Finance and 238/0094/3 January 2005 of the Minister of 
Economy and Finance. 

2. Application has been made to list the Notes on the regulated market (as 
contemplated by the Prospectus Directive) of the Luxembourg Stock 
Exchange.  As long as the Notes are listed on the Luxembourg Stock 
Exchange, the Republic will maintain a Paying Agent having a specified office 
in Luxembourg. 

3. The Notes have been accepted for clearance through Euroclear and 
Clearstream, Luxembourg with a Common Code of 035733302.  The ISIN 
code for the Notes is XS0357333029. 

4. Copies of the Agency Agreement, incorporating the respective forms of the 
global Notes and the definitive Notes, and the Deed of Covenant, may be 
inspected on any Business Day (Saturdays and public holidays excepted) at the 
specified offices of the Paying Agent. 

5. The Notes and Coupons will contain the following legend “Any United States 
person who holds this obligation will be subject to limitations under the 
United States income tax laws, including the limitations provided in Sections 
165(j) and 1287(a) of the Internal Revenue Code”. 

LON3919315/14 137705-0005 Page 27 



 
THE ISSUER 

The Hellenic Republic 
Ministry of Economy and Finance 
Public Debt Management Agency 

8 Omirou Street 
10564 Athens 

 
MANAGER 

 Piraeus Bank S.A. 
4 Amerikis Street 

10564 Athens 

 

 
 

AGENT, 
PRINCIPAL PAYING AGENT 

AND AGENT BANK 
Deutsche Bank AG, London Branch 

Winchester House 
1 Great Winchester Street 

London EC2 2DB 

LUXEMBOURG PAYING AGENT 
AND LISTING AGENT 

Deutsche Bank Luxembourg S.A. 
2, Boulevard Konrad Adenauer 

L-1115 Luxembourg 
 
 

LEGAL ADVISERS 

To the Republic as to Greek law 
Vassilios Contolaimos 

Ministry of Economy and Finance 
Public Debt Management Agency 

8 Omirou Street 
10564 Athens 

To the Manager as to English law 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 

65 Fleet Street 
London EC4Y 1HS 

 

To the Manager as to Greek law 
Law Office E. Stratigis 

4 Flessa Street 
105 56 Athens 

 

LON3919315/14 137705-0005 Page 28 



OFFERING CIRCULAR

The Hellenic Republic

€500,000,000 Floating Rate Notes due 11 April 2016 (to be consolidated and form
a single issue with the €4,100,000,000 Floating Rate Notes due 11 April 2016

issued by the Hellenic Republic in two tranches on 11 April 2008 and
11 July 2008)

Issue Price: 100.168 per cent.

The €500,000,000 Floating Rate Notes due 11 April 2016 (to be consolidated and
form a single issue with the €4,100,000,000 Floating Rate Notes due 11 April 2016
issued by the Hellenic Republic (the “Republic”) in two tranches on 11 April 2008
and 11 July 2008) (the “Notes”) will bear interest from, and including, 11 April 2008
and interest will be payable semi-annually in arrear on each Interest Payment Date
(see “Terms and Conditions of the Notes – Interest”). The first payment of interest
will be paid on 11 October 2008 in respect of the period from, and including 11 April
2008 to, but excluding, 11 October 2008. Payments of interest in respect of the Notes
will be made without deduction for or on account of Greek taxes, as described, and
subject to the exceptions set out, under “Terms and Conditions of the Notes -
Taxation”.

The Notes will mature on the Interest Payment Date falling on 11 April 2016.

This Offering Circular neither constitutes a prospectus pursuant to Part II of the
Luxembourg law on prospectuses for securities (loi relative aux prospectus pour
valeurs mobilières) dated 10 July 2005 (the “Luxembourg Prospectus Law”) (which
implements the Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council
of 4 November 2003 (the “Prospectus Directive”)) nor a simplified prospectus
pursuant to Chapter 2 of Part III of the Luxembourg Prospectus Law.  Accordingly,
this Offering Circular does not purport to meet the format and the disclosure
requirements  of  the  Prospectus  Directive  and  Commission  Regulation  (EC)  No
809/2004 implementing the Prospectus Directive, and it has not been, and will not be,
submitted for approval to any competent authority within the meaning of the
Prospectus Directive and in particular the Supervisory Commission of the Financial
Sector (Commission de Surveillance du Secteur Financier), in its capacity as
competent authority under the Luxembourg Prospectus Law. The Notes, issued
pursuant to this Offering Circular, will therefore not qualify for the benefit of the
single European passport pursuant to the Prospectus Directive.

Save in the certain limited circumstances described herein, Notes in definitive form
will not be issued in exchange for the Permanent Global Note.

The Notes will initially be represented by a temporary global note (the “Temporary
Global Note”), without interest coupons, which will be deposited on or about
18 July 2008 (the “Closing Date”)  with  a  common  safekeeper  (the  “Common
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Safekeeper”) for Euroclear Bank S.A./N.V. (“Euroclear”) and Clearstream Banking,
société anonyme (“Clearstream, Luxembourg” and, together with Euroclear, the
“ICSDs”).  Interests in the Temporary Global Note will be exchangeable for interests
in a permanent global note (the “Permanent Global Note”), without interest coupons,
on or after 27 August 2008, upon certification as to non-U.S. beneficial ownership.
Save in the certain limited circumstances described herein, Notes in definitive form
will not be issued in exchange for the Permanent Global Note.

The Notes are intended to be held in a manner which will allow Eurosystem
eligibility.  This simply means that the Notes are intended upon issue to be deposited
with one of the ICSDs as common safekeeper and does not necessarily mean that the
Notes will be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and
intra-day credit operations by the Eurosystem either upon issue or at any or all times
during their life.  Such recognition will depend upon satisfaction of the Eurosystem
eligibility criteria.

Manager

Alpha Bank S.A.

The date of this Offering Circular is 17 July 2008
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The Republic confirms that it has taken all reasonable care to ensure that all
information contained in this Offering Circular with regard to the Republic and the
Notes is in every material respect true and accurate and not misleading and to the
best of its knowledge and belief there are no other facts the omission of which would
make any statement in the Offering Circular misleading in any material respect in the
context of the issue and sale of the Notes. The Republic accepts responsibility
accordingly.

Alpha Bank S.A. (the “Manager”) has not separately verified the information
contained herein. Accordingly, no representation, warranty or undertaking, express
or implied, is made and no responsibility or liability is accepted by the Manager as to
the accuracy or completeness of the information contained in this Offering Circular
or any other information provided by the Republic in connection with the Notes or
their distribution.

No person is or has been authorised to give any information or to make any
representation which is not contained in, or which is not consistent with, this Offering
Circular or any other information supplied by or on behalf of the Republic in
connection with the Notes and, if given or made, such information or representation
must not be relied upon as having been authorised by the Republic or the Manager.

Neither this Offering Circular nor any other information supplied in connection with
the Notes (i) is intended to provide the basis of any credit or other evaluation or (ii)
should be considered as a recommendation or constituting an invitation or offer by
the Republic that any recipient of this Offering Circular should purchase any Notes.
Each investor contemplating purchasing any Notes should make its own independent
investigation of the financial condition and affairs, and its own appraisal of the
creditworthiness, of the Republic.

The delivery of this Offering Circular does not at any time imply that the information
contained herein concerning the Republic is correct at any time subsequent to the
date hereof or that any other information supplied in connection with the issue of the
Notes is correct as of any time subsequent to the date indicated in the document
containing the same.

The distribution of this Offering Circular and the offer or sale of Notes may be
restricted by law in certain jurisdictions. The Republic and the Manager do not
represent that this document may be lawfully distributed or that the Notes may be
lawfully offered, in compliance with any applicable registration or other requirements
in any such jurisdiction, or pursuant to an exemption available thereunder, or assume
any responsibility for facilitating any such distribution or offering.  In particular, no
action has been taken by the Republic or the Manager which would permit a public
offering of the Notes or distribution of this document in any jurisdiction where action
for that purpose is required. Accordingly, the Notes may not be offered or sold,
directly or indirectly, and neither this Offering Circular nor any advertisement or
other offering material may be distributed or published, in any jurisdiction except
under circumstances that will result in compliance with any applicable laws and
regulations.  Persons into whose possession this Offering Circular or any Notes come
must inform themselves about, and observe, any such restrictions. In particular, there
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are restrictions on the distribution of this Offering Circular and the offer or sale of
Notes in the United States and the United Kingdom (see “Subscription and Sale”).

In this Offering Circular, unless otherwise specified or the context otherwise requires,
references to “€” or “euro” are to the currency introduced at the start of the third
stage of European Economic and Monetary Union pursuant to the Treaty establishing
the European Community (as amended from time to time).
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TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES

There follows the text of the Terms and Conditions to which (subject to completion
and amendment) the Notes will be subject:

The €500,000,000 Floating Rate Notes due 11 April 2016 (to be consolidated and
form a single issue with the €4,100,000,000 Floating Rate Notes due 11 April 2016
are issued by The Hellenic Republic in two tranches (the “Republic”) on 11 April
2008 and 11 July 2008) (the “Notes”)  pursuant to (a) article 1 of L. 2187/94, as in
force, Laws 2628/98 (for the establishment of the Public Debt Management Agency
(PDMA)), 2682/99 and 3091/2002 and (b) Ministerial Decisions 2/44514/004 dated
16 June 1999 and published on 7 July 1999 of the Minister of Finance and 238/0094/3
January 2005 of the Minister of Economy and Finance.  Payments in respect of the
Notes will be made pursuant to an Amended and Restated Agency Agreement (the
“Agency Agreement”) dated 17 July 2008 and made between the Republic, Deutsche
Bank AG, London Branch as principal paying agent and agent bank (the “Agent”,
which expression shall include any successor agent) and Deutsche Bank Luxembourg
S.A. as Luxembourg paying agent (the “Paying Agent”, together with the Agent, the
“Paying Agents”, which expression shall include any successor paying agents).

The Noteholders and the Couponholders (each as defined below) are entitled to the
benefit of an Amended and Restated Deed of Covenant (the “Deed of Covenant”)
dated 17 July 2008 and made by the Republic.

Copies of the Agency Agreement and the Deed of Covenant are available for
inspection, during normal business hours at the specified offices of each of the
Paying Agents. The Noteholders and the Couponholders are deemed to have notice
of,  and  are  entitled  to  the  benefit  of,  all  the  provisions  of  the  Deed  of  Covenant
and the Agency Agreement which are binding on them.

Words and expressions defined in the Agency Agreement shall have the same
meanings where used in these Terms and Conditions unless the context otherwise
requires or unless otherwise stated and provided that, in the event of inconsistency
between the Agency Agreement and these Terms and Conditions, these Terms and
Conditions will prevail. Any reference herein to “Noteholders” shall mean the
holders of the Notes and any reference herein to “Couponholders” shall mean the
holders of the Coupons (as defined below).

1. FORM, DENOMINATION AND TITLE

The Notes are in bearer form and in the denomination of €1,000 (the “Specified
Denomination”). Any definitive Notes are issued with interest coupons for the
payment of interest (the “Coupons”) attached.

Subject as provided below, title to the Notes and Coupons will pass by delivery.
The Republic and each of the Paying Agents may deem and treat the bearer of any
Note or Coupon as the absolute owner thereof (whether or not overdue and
notwithstanding any notice of ownership or writing thereon or notice of any
previous loss or theft thereof) for all purposes.
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For as long as any of the Notes are represented by a global note held on behalf of
Euroclear Bank S.A./N.V. (“Euroclear”) and Clearstream Banking, société
anonyme (“Clearstream, Luxembourg”), each person (other than Euroclear or
Clearstream, Luxembourg) that is for the time being shown in the records of
Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the holder of a particular nominal
amount of such Notes (in which regard any certificate or other document issued by
Euroclear or Clearstream, Luxembourg as to the nominal amount of such Notes
standing to the account of any person shall be conclusive and binding for all purposes
save in the case of manifest error) shall be treated by the Republic and any Paying
Agent as the holder of such nominal amount of such Notes for all purposes other than
with respect to the payment of principal or interest on the Notes, for which purpose
the bearer of the relevant global Note shall be treated by the Republic and any
Paying Agent as the holder of such Notes in accordance with and subject to the
terms of the relevant global Note (and the expressions “Noteholder” and “holder
of Notes” and related expressions shall be construed accordingly). Notes which are
represented by a global Note will be transferable only in accordance with the rules
and procedures for the time being of Euroclear or Clearstream, Luxembourg, as the
case may be.

2. STATUS OF THE NOTES AND NEGATIVE PLEDGE

The Notes constitute direct, general, unconditional, unsubordinated and, subject to
this Condition, unsecured obligations of the Republic. The Notes rank pari passu
with all other unsecured and unsubordinated obligations of the Republic
outstanding on 18 July 2008 or issued thereafter without any preference granted by
the Republic to one above the other by reason of priority of date of issue, currency
of payment, or otherwise. The due and punctual payment of the Notes and the
performance of the obligations of the Republic with respect thereto is backed by
the full faith and credit of the Republic. So long as any Note remains outstanding,
the Republic shall not create or permit to subsist any mortgage, pledge, lien or charge
upon any of its present or future revenues, properties or assets to secure any External
Indebtedness, unless the Notes shall also be secured by such mortgage, pledge, lien or
charge equally and rateably with such External Indebtedness or by such other security
as may be approved by an Extraordinary Resolution of the Noteholders (as described
in Condition 10).

“External Indebtedness” means existing or future indebtedness for borrowed
money of the Republic (i) expressed or payable or optionally payable in a currency
other than the lawful currency of the Republic (including any guarantees given by
the  Republic  for  any  existing  or  future  indebtedness  for  borrowed  money  of  any
other person which indebtedness is expressed or payable or optionally payable in a
currency other than the lawful currency of the Republic) or (ii) borrowed from or
initially placed with a foreign institution or person under a contract governed by
the laws of a jurisdiction other than the Republic (including any guarantees given
by the Republic for any existing or future indebtedness for borrowed money of any
other person which is borrowed from or initially placed with a foreign institution
or person under a contract governed by the laws of a jurisdiction other than the
Republic).
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3. INTEREST

(1) Interest Rate and Interest Payment Dates

The Notes bear interest from and including 11 April 2008 (the “Interest
Commencement Date”) and  interest  will  be  payable  semi-annually  in  arrear  on
11 October and 11 April in each year (each an “Interest Payment Date”). The first
Interest Payment Date will be 11 October 2008 in respect of the period from, and
including 11 April 2008 to, but excluding 11 October 2008. Interest will be
payable in respect of each Interest Period (which expression shall mean the
period from and including the Interest Commencement Date to but excluding the
first Interest Payment Date and each successive period from and including an
Interest Payment Date to but excluding the next succeeding Interest Payment
Date).

(2) Interest Accrual

Each Note will cease to bear interest from and including its due date for redemption
unless, upon due presentation, payment of the principal in respect of the Note is
improperly withheld or refused or unless default is otherwise made in respect of
payment. In such event, interest will continue to accrue until whichever is the earlier
of: the date on which all amounts due in respect of such Note have been paid; and five
days after the date on which the full amount of the moneys payable in respect of such
Notes has been received by the Agent and notice to that effect has been given to the
Noteholders in accordance with Condition 11.

(3) Rate of Interest

The rate of interest payable from time to time in respect of the Notes (the “Rate of
Interest”) will be determined by the Agent on the basis of the following provisions:

(a) Rate of Interest = Interest Rate x N

(b) For the purposes of sub-paragraph (a) above:

(i)  “Interest Rate” means 6 month Euribor (determined as set out
below) plus 0.075 per cent.;

(ii) “N” means the total number of calendar days in the Interest Period;

(c) For the purposes of these Terms and Conditions, “6 month Euribor” will be set
by the Agent or its duly appointed successor on each Interest Determination
Date (as defined below) by referencing the Screen Rate (as defined below) at
approximately 11.00 a.m. (Frankfurt time) on the Interest Determination Date
in question.  If the Screen Rate is unavailable, the Agent will request the
principal Euro-Zone office of each of the Euribor Reference Banks (as defined
below)  to  provide  the  Agent  with  the  rate  at  which  deposits  in  euros  are
offered by it to prime banks in the Euro-Zone interbank markets for six
months at approximately 11.00 a.m. (Frankfurt time) on the Interest
Determination Date in question.
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(e) In these Terms and Conditions (except where otherwise defined), the
expression:

(i)  “Business Day”  means  any  day  which  is  a  day  on  which  the  Trans-
European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer
(TARGET) System is open;

(ii) “Euro-zone” means the countries of the European Union which from
time to time have adopted the Euro currency;

(iii) “Interest Determination Date” means the date which is two Business
Days prior to the first day of the Interest Period for which the rate will
apply;

(iv)  “Euribor Reference Banks” means each of the banks whose offered
rates would have been used for the purposes of the Screen Rate, failing
which, the principal Euro-Zone office of each of four major banks
engaged in the Euro-Zone interbank market selected by the Agent
provided that once a Euribor Reference Bank has first been selected by
the Agent, that Euribor Reference Bank shall not be changed unless
and until it ceases to be capable of acting as such; and

(v) “Screen Rate” means the rate for deposits in euros for six months
which appears on the Reuters page EURIBOR01 (or such replacement
page on that service which displays the information).

(4) Determination of Rate of Interest and Interest Amounts

The Agent shall, as soon as practicable after 11.00 a.m. (Frankfurt time) on each
Interest Determination Date, but in no event later than the third Business Day
thereafter,  determine  the  euro  amount  payable  in  respect  of  interest  on  the
Specified  Denomination  (the  “Interest Amount”) for the relevant Interest
Period. Each Interest Amount shall be determined by applying the Rate of
Interest to the Specified Denomination, multiplying the sum by the actual
number of days in the Interest Period concerned (such number of days being
calculated on an Actual/360 basis and rounding the resultant figure to the nearest
cent (half a cent being rounded upwards)).

(5) Publication of Rate of Interest and Interest Amount

The Agent shall cause the Rate of Interest, and any amendment thereto, and each
Interest  Amount  for  each  Interest  Period  and  the  relative  Interest  Payment  Date
to be notified to the Republic and to any stock exchange on which the Notes are
at the relevant time listed and to be published in accordance with Condition 11 as
soon as possible after their determination. The Interest Amount and Interest
Payment Date may subsequently be amended (or appropriate alternative
arrangements  made  by  way  of  adjustment)  without  notice  in  the  event  of  an
extension or shortening of the Interest Period.

(6) Notifications, etc. to be Final
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All notifications, opinions, determinations, certificates, calculations, quotations and
decisions given, expressed, made or obtained for the purposes of and in accordance
with the provisions of this Condition, whether by the Reference Banks (or any of
them) or the Agent, will (in the absence of wilful default, bad faith or manifest error)
be binding on the Republic, the Paying Agent and all Noteholders and Couponholders
and (in the absence as referred to above) no liability to the Republic or the
Noteholders or the Couponholders shall attach to the Agent in connection with the
exercise or non-exercise by it of its powers, duties and discretions under this
Condition.

(7) Agent

The Republic will procure that so long as any of the Notes remains outstanding
there shall at all times be an Agent for the purposes of the Notes and the
Republic may terminate the appointment of the Agent. In the event of the
appointed office of any bank being unable or unwilling to continue to act as the
Agent  or  failing  duly  to  determine  the  Rate  of  Interest  and  the  Interest  Amount
for any Interest Period, the Republic shall appoint the Euro-zone office of
another major bank engaged in the Euro-zone interbank market to act in its place.

4. REDEMPTION AND PURCHASE

(1) Final Redemption

Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the
Notes will be redeemed at their principal amount on the Interest Payment Date
falling on 11 April 2016 (the “Maturity Date”).

(2) Purchases

The Republic may at any time purchase or otherwise acquire Notes in the open
market or otherwise. Notes purchased or otherwise acquired by the Republic may
be held or resold or, at the discretion of the Republic, surrendered to the Agent for
cancellation (together with (in the case of definitive Notes) any unmatured
Coupons attached thereto or purchased therewith). If purchases are made by
tender, tenders must be made available to all holders of Notes alike.

(3) Cancellation

All  Notes  redeemed,  and  all  Notes  purchased  or  otherwise  acquired  as  aforesaid
and surrendered to the Agent for cancellation, shall be cancelled (together, in the
case of definitive Notes, with all unmatured Coupons presented therewith), and
thereafter may not be re-issued or re-sold.

5. PAYMENTS

Subject as provided below payments will be made in euro cheque drawn on, or by
transfer to, a euro account maintained by the payee. Payments of principal and
interest in respect of the Notes will (subject as provided below) be made against
presentation  or  surrender  of  such  Notes  or  Coupons,  as  the  case  may  be,  at  any
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specified office of the Paying Agent outside the United States. If any Notes are
redeemed or become repayable in accordance with these Conditions prior to the
Maturity Date, principal will be payable on surrender of each Note. All payments
of interest and principal with respect to Notes will be made outside the United
States. Upon the due date for redemption of any Note all unmatured Coupons
relating to such Note (whether or not attached) shall become void and no payment
shall be made in respect of them.

If any date for payment of any amount in respect of any Note or Coupon is not a
Payment Day, then the holder thereof shall not be entitled to payment until the
next following Payment Day in the relevant place and shall not be entitled to any
further interest or other sum in respect of any such delay.  For these purposes,
“Payment Day”  means  (subject  to  Condition  8)  a  day  on  which  the  TARGET
System is operating.

If the due date for redemption of any Note is not an Interest Payment Date, interest
accrued in respect of such Note from (and including) the last preceding Interest
Payment Date (or from the Interest Commencement Date, as the case may be) will
be paid only against surrender of such Note.

The name of the initial Agent and the initial Paying Agent and each of their initial
specified  offices  are  set  out  below.  The  Republic  reserves  the  right  at  any  time to
vary or terminate the appointment of the Paying Agent and to appoint additional or
other Paying Agents and/or to approve any change in the specified office of any
Paying Agent, provided that it will, so long as any of the Notes is outstanding,
maintain (i) an agent bank (which may be the Agent) and (ii) a Paying Agent
(which may be the Agent) having a specified office in a leading financial centre in
continental Europe which, so long as the Notes are listed on the Luxembourg
Stock Exchange and the rules of such exchange so require, shall be Luxembourg,
termination or change shall only take effect (other than in the case of insolvency,
when it shall be of immediate effect) after not less than 30 days’ prior notice
thereof shall have been given to the Noteholders in accordance with Condition 11
and provided further that neither the resignation nor removal of the Agent shall
take effect, except in the case of insolvency as aforesaid, until a new Agent has
been appointed.

Furthermore, the Republic undertakes that any Paying Agent maintained shall have
a specified office in a Member State of the European Union that is not obliged to
withhold or deduct tax pursuant to European Directive on the Taxation of Savings
Income unless such obligation is imposed by the same European Directive.

Payments in respect of the Notes will be subject in all cases to any fiscal or other
laws and regulations applicable thereto in the place of payment or to any European
Community legal provision but without prejudice to the provisions of Condition 6.

6. TAXATION

All payments of principal and/or interest in respect of the Notes and Coupons will
be made without deduction or withholding for or on account of any present or
future taxes, duties, assessments or governmental charges of whatever nature
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imposed  or  levied  by  or  on  behalf  of  the  Republic  or  by  or  on  behalf  of  any
political subdivision thereof or any authority therein having power to tax (a
“Tax”), unless deduction or withholding of such Tax is compelled by law. In that
event  the  Republic  will  pay  such  additional  amounts  as  will  result  (after  such
deduction or withholding) in the receipt by the holders of the Notes or Coupons of
the amounts which would otherwise have been receivable (in the absence of such
deduction or withholding), except that no such additional amount shall be payable
in respect of any Note or Coupon presented for payment:

(a) by or on behalf of a holder who is subject to such Tax in respect of such Note
or Coupon by reason of his being connected with the Republic (or any political
subdivision thereof) otherwise than merely by holding such Note or Coupon or
receiving principal or interest in respect thereof; or

(b) by or on behalf of a holder who would not be liable for or subject to such
withholding or deduction by making a declaration of non-residence or other
similar claim for exemption to the relevant tax authority if, after having been
requested to make such a declaration or claim, such holder fails to do so; or

(c) more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that the holder
thereof would have been entitled to such additional payment on presenting the
same for payment on the last day of such 30 day period; or

(d) where such withholding or deduction is imposed on a payment to or for an
individual and is required to be made pursuant to the European Union
Directive on the Taxation of Savings Income.

The “Relevant Date” in relation to any Note or Coupon means:

(i) the due date for payment thereof; or

(ii) (if the full amount of the monies payable on such date has not been received
by the Agent on or prior to such due date) the date on which, the full amount
of such monies having been so received, notice to that effect is duly given to
the Noteholders in accordance with Condition 11 or individually.

Any reference in these Terms and Conditions to principal in respect of the Notes
shall be deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be
payable  under  this  Condition  by  reason  of  a  deduction  or  withholding  of  any
amount from payments of principal.

Any reference in these Terms and Conditions to interest in respect of the Notes
shall be deemed to include, as applicable, any additional amounts which may be
payable  under  this  Condition  by  reason  of  a  deduction  or  withholding  of  any
amount from payments of interest.

7. EVENTS OF DEFAULT

If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs:
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(a) the Republic defaults in any payment of interest in respect of any of the Notes
or Coupons and such default is not cured by payment thereof within 30 days
from the due date for such payment; or

(b) the Republic is in default in the performance of any other covenant, condition
or  provision  set  out  in  the  Notes  and  continues  to  be  in  default  for  30  days
after written notice thereof shall have been given to the Republic by the holder
of any Note; or

(c) in respect of any other External Indebtedness in an amount equal to or
exceeding U.S.$25,000,000 (or its equivalent), (i) such indebtedness is
accelerated so that it becomes due and payable prior to the stated maturity
thereof as a result of a default thereunder and such acceleration has not been
rescinded or annulled or (ii) any payment obligation under such indebtedness
is not paid as and when due and the applicable grace period, if any, has lapsed
and such non-payment has not been cured; or

(d)  a  general  moratorium  is  declared  by  the  Republic  or  the  Bank  of  Greece  in
respect of its External Indebtedness or the Republic or the Bank of Greece
announces its inability to pay its External Indebtedness as it matures; or

(e) any government order, decree or enactment shall be made whereby the
Republic is prevented from observing and performing in full its obligations
contained in the Notes,

then the holders for the time being of at least 25 per cent. of the aggregate
principal amount of the outstanding Notes may (i) give notice in writing to the
Republic and to the Agent in accordance with Condition 11 that such Notes are
immediately  due  and  payable  at  their  principal  amount  together  with  accrued
interest (if any) or (ii) decide at a meeting that such Notes are immediately due
and payable, whereupon such Notes shall become immediately due and payable at
their principal amount together with accrued interest (if any) and/or (iii) decide at
a meeting that, if the case may be, litigation be instituted.

The  holders  of  at  least  66  2/3  per  cent.  of  the  aggregate  principal  amount  of  the
Notes (at the time being outstanding) may rescind (i) such notice of acceleration
(ii) such decision to accelerate or (iii) such decision to institute litigation if the
event  or  events  of  default  giving  rise  to  the  declaration  or  to  the  decisions  have
been cured or waived. Such rescission shall be made by giving notice in writing to
the Republic and to the Agent whereupon such declaration or decision shall be
rescinded and have no further effect. No such rescission shall affect any other or
any subsequent Event of Default or any right of any Noteholder in relation thereto.
Such rescission will be conclusive and binding on all holders of the Notes

8. PRESCRIPTION

Claims for payment of principal in respect of the Notes shall be prescribed upon
the expiry of ten years, and claims for payment of interest in respect of the Notes
shall be prescribed upon the expiry of five years, in each case from the Relevant
Date (as defined in Condition 6) thereof, subject to the provisions of Condition 5.
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9. REPLACEMENT OF NOTES AND COUPONS

If any Note or Coupon is lost, stolen, mutilated, defaced or destroyed, it may be
replaced at the specified office of the Agent upon payment by the claimant of the
expenses incurred in connection therewith and on such terms as to evidence and
indemnity as the Republic may reasonably require. Mutilated or defaced Notes or
Coupons must be surrendered before replacements will be issued.

10. MEETINGS OF NOTEHOLDERS AND MODIFICATION

The Agency Agreement contains provisions for convening meetings of
Noteholders to consider matters affecting their interests, including modification by
Extraordinary Resolution of these Terms and Conditions or the provisions of the
Agency Agreement. Such a meeting may be convened by the Republic and shall be
convened by the Republic at any time upon the request in writing of the holder or
holders of ten per cent. or more in principal amount of the Notes for the time being
outstanding. The quorum for any meeting convened to consider an Extraordinary
Resolution shall be one or more persons holding or representing not less than 66
2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being
outstanding, or 25 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the
time being outstanding at any adjourned meeting.  However, at any meeting, the
business of which is to:

(i) change the due date for the payment of the principal, premium (if any) or any
installment of interest on the Notes;

(ii) reduce or cancel the principal amount or redemption price or premium (if any)
of the Notes;

(iii) reduce the portion of the principal amount which is payable upon acceleration
of the maturity of the Notes;

(iv) reduce the interest rate on the Notes or any premium payable upon redemption
of the Notes;

(v) change the currency in which interest, premium (if any) or principal will be
paid or the places at which interest, premium (if any) or principal of Notes is
payable;

(vi) shorten the period during which the Republic is not permitted to redeem
Notes,  or  permit  the  Republic  to  redeem  Notes  if,  prior  to  such  action,  the
Republic is not permitted to do so;

(vii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or
consent is necessary to modify, amend or supplement the Agency Agreement
or the Terms and Conditions of the Notes;

(viii) reduce the proportion of the principal amount of the Notes whose vote or
consent is necessary to make, take or give any request, demand, authorisation,
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direction, notice, consent, waiver or other action provided to be made in the
Agency Agreement or the Terms and Conditions of the Notes;

(ix) change the obligation of the Republic to pay additional amounts with respect
to the Notes;

(x) change this definition, the definition of “outstanding” contained in the Agency
Agreement or the definition of “Written Resolution” set out below;

(xi) change the governing law provision of the Notes;

(xii) change the courts to the jurisdiction of which the Republic has submitted, its
obligation under the Agency Agreement or the Terms and Conditions of the
Notes to appoint and maintain an agent for service of process or the waiver of
immunity in respect of actions or proceedings brought by any holder based
upon a Note; or

(xiii) appoint a committee to represent Noteholders after an event of default occurs;

(each a “Reserved Matter”),

the necessary quorum will be one or more persons holding or representing not less
than 75 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time being
outstanding or not less than 50 per cent. of the aggregate principal amount of the
Notes for the time being outstanding at any adjourned meeting.

Resolutions may be duly passed as an Extraordinary Resolution at any meeting of
the Noteholders or by Written Resolution and will be binding on all the
Noteholders (whether or not they are present at such meeting and whether or not
they may sign the Written Resolution) and on all Couponholders.

An  “Extraordinary Resolution” means  a  resolution  passed  at  a  meeting  of  the
Noteholders duly convened and held in accordance with the provisions above by or on
behalf of the holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of
the aggregate principal amount of the Notes for the time being outstanding or at least
50 per cent. at any adjourned meeting of aggregate principal amount of the Notes for
the time being outstanding, or (ii) in the case of a matter other than a Reserved Matter,
at least 66 2/3 per cent. of the aggregate principal amount of the Notes for the time
being outstanding or at least 25 per cent. at any adjourned meeting of the aggregate
principal amount of the Notes for the time being outstanding.

A “Written Resolution” means a resolution in writing signed by or on behalf of the
holders of: (i) in the case of a Reserved Matter, at least 75 per cent. of the aggregate
principal amount of the Notes for the time being outstanding, or (ii) in the case of a
matter other than a Reserved Matter, at least 66 2/3 per cent. of the aggregate
principal amount of the Notes for the time being outstanding. Any Written Resolution
may be contained in one document or several documents in the same form, each
signed by or on behalf of one or more Noteholders.
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The Republic and the Agent may, without the vote or consent of any holder of the
Notes, amend the Agency Agreement or the Notes for the purpose of:

(i) adding to Republic’s covenants for the benefit of the holders of the Notes;
or

(ii) surrendering any right or power conferred upon the Republic; or

(iii) securing the Notes; or

(iv) curing any ambiguity or curing, correcting or supplementing any defective
provision in the Notes or the Agency Agreement; or

(v) amending the Agency Agreement or any of the Notes in any manner which
the Republic and the Agent may determine and which is not inconsistent
with the  Notes and does not in the opinion of the Republic adversely affect
the interest of any holder of the Notes; or

(vi)  correcting  in  the  opinion  of  the  Republic  a  manifest  error  of  a  formal,
minor or technical nature; or

(vii) complying with mandatory provisions of law or any other modification
provided that such modification is not in the opinion of the Republic
materially prejudicial to the interests of the Holders.

Any such modification, waiver or authorisation shall be binding on the
Noteholders and any such modification unless the Agent otherwise requires, shall
be notified by the Agent to the Noteholders as soon as practicable thereafter.

For the purposes of (i) ascertaining the right to attend and vote at any meeting of
Noteholders, (ii) Condition 10 (Meetings of Noteholders and Modification) of the
Offering Circular and  Schedule 3 of the Agency Agreement (Provisions for Meetings
of Noteholders) and (iii) Condition 7 (Events of Default) and for purposes of
determining whether the required percentage of holders of the Notes are present at a
meeting for quorum purposes, or has consented to or voted in favour of any request,
demand, authorisation, direction, notice, consent, waiver, amendment, modification or
supplement to the Notes or the Agency Agreement, or whether the required
percentage of holders has delivered a notice of acceleration of the Notes, any Notes
that the Republic owns or controls directly or indirectly will be disregarded and
deemed not to be outstanding.  For this purpose, Notes owned, directly or indirectly,
by the Bank of Greece or any of the Republic’s local authorities and other local
authorities’ entities will not be regarded as, or deemed to be, owned or controlled,
directly or indirectly by the Republic.

“Control” means the power, directly or indirectly, through the ownership of voting
securities or other ownership interests or otherwise, to direct the management of or
elect or appoint a majority of the board of directors or other persons performing
similar functions in lieu of, or in addition to, the board of directors of a corporation,
trust, financial institution or other entity.
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Before any request is made or notice is delivered or Written Resolution is signed by
any Noteholder in accordance with the provisions of this Condition 10 or Condition 7,
the relevant Noteholder must deposit its Notes with the Paying Agent and obtain two
copies of an acknowledgment of receipt (an “Acknowledgment”) signed and dated by
the Paying Agent and certifying the nominal amount of Notes so deposited.  Any
request so made, notice so given or Written Resolution so signed by any Noteholder
must be accompanied by an Acknowledgment issued to the Noteholder.  Notes so
deposited will not be released until the earlier of (i) the thirtieth day after the date of
deposit and (ii) the request, notice or Written Resolution becoming effective in
accordance with these Terms and Conditions, and will only be released against
surrender of a relevant Acknowledgment.

11. NOTICES

(A) All notices to the Noteholders will be valid if published, so long as the Notes
are listed on the regulated market (as contemplated by the Prospectus Directive) of the
Luxembourg Stock Exchange and the rules of that exchange so require, in the d’Wort
or any other daily newspaper of general circulation in Luxembourg or published on
the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). Such notice shall
be deemed to have been given on the date of such publication or, if published more
than once, on the date of the first such publication. If publication is not practicable as
is mentioned above, notices will be valid if given in such other manner, and shall be
deemed to have been given on such dates, as the Agent shall determine.
Couponholders shall be deemed for all purposes to have notice of the contents of
any notice given to the Noteholders in accordance with this Condition 11.

(B)  Notices  to  the  Republic  to  be  given  by  any  holder  of  the  Notes  shall  be  in
writing and given by lodging the same, together with the relative Note or Notes, with
the Agent. A copy of any notice under Condition 7 must, to be valid, also be delivered
to Ministry of Economy and Finance, General Accounting Office, Public Debt
Directorate at the following address:

Ministry of Economy and Finance
General Accounting Office
Public Debt Directorate
37 Panepistimiou St.
101 65 Athens – Greece
Tel. +30 210 3338 360
Fax. +30 210 3234 967

12. AGENT AND PAYING AGENTS

In acting under the Agency Agreement, the Agent and the Paying Agent will act
solely as agents of the Republic and do not assume any obligations or relationships of
agency or trust to or with the Noteholders or Couponholders. The Agency Agreement
contains provisions for the indemnification of the Paying Agents and for relief from
responsibility in certain circumstances, and entitles any of them to enter into business
transactions with the Republic without being liable to account to the Noteholders or
the Couponholders for any resulting profit.

http://www.bourse.lu).
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13. FURTHER ISSUES

The Republic shall be at liberty from time to time without the consent of the
Noteholders or Couponholders to create and issue further Notes having terms and
conditions the same as the Notes or the same in all respects save for the amount
and date of the first payment of interest thereon and so that the same shall be
consolidated and form a single series with and increase the aggregate principal
amount of the outstanding Notes.

14. GOVERNING LAW AND SUBMISSION TO JURISDICTION

(A) The Agency Agreement, the Notes and the Coupons are governed by, and
shall be construed in accordance with, English law.

(B) The Republic irrevocably agrees, for the exclusive benefit of the Paying
Agents, the Noteholders and the Couponholders, that the courts of England are to
have jurisdiction to settle any disputes which may arise out of or in connection with
the Agency Agreement, the Notes and/or the Coupons and that accordingly any suit,
action or proceedings arising out of or in connection with the Agency Agreement, the
Notes and the Coupons (together referred to as “Proceedings”) may be brought in
such courts.

(C) The Republic hereby irrevocably waives any objection which it may have now
or hereafter to the laying of the venue of any such Proceedings in any such court and
any claim that any such Proceedings have been brought in an inconvenient forum and
hereby further irrevocably agrees that a judgment in any such Proceedings brought in
the English courts shall be conclusive and binding upon it and may be enforced in the
courts of any other jurisdiction.

(D) Nothing contained in this Condition shall limit any right to take Proceedings
against the Republic in any other court of competent jurisdiction, and the taking of
Proceedings in one or more jurisdictions shall not preclude the taking of Proceedings
in any other jurisdiction, whether concurrently or not. The Republic appoints the
Economic and Commercial Counsellor for the time being of the Greek Embassy, 1a
Holland Park, London W11 3TP, Fax +44 20 7727 9934 as its agent for service of
process in England, and undertakes that, in the event of such agent ceasing so to act or
no longer having an address in England, it will appoint another person as its agent for
service of process in England in respect of any Proceedings. Nothing herein shall
affect the right to serve Proceedings in any other manner permitted by law.

(E) The Republic hereby irrevocably and unconditionally waives with respect to
the Agency Agreement, the Notes and/or the Coupons any right to claim immunity
from jurisdiction or execution and any similar defence and irrevocably and
unconditionally consents to the giving of any relief or the issue of any process,
including, without limitation, the making, enforcement or execution against any
property whatsoever (irrespective of its use or intended use) of any order or judgment
validly made or given in connection with any Proceedings.  Notwithstanding the
foregoing, the property of the Republic is subject to execution and attachment to the
extent permitted by the international conventions and Greek law.
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15. CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999

No rights are conferred on any person under the Contracts (Rights of Third
Parties)  Act  1999  to  enforce  any  term  of  this  Note,  but  this  does  not  affect  any
right or remedy of any person which exists or is available apart from that Act.

A judicial fee (being at the date hereof at the rate of approximately one per cent. of
the amount claimed) will be payable to the Republic upon the commencement of
Proceedings in the courts of the Republic to obtain a judgment, or to enforce a
judgment obtained in any jurisdiction outside the Republic, for the payment of any
sum due from the Republic. This judicial fee may be recoverable from the defeated
party by the person commencing such Proceedings if such person is successful in such
Proceedings.
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SUMMARY OF PROVISIONS RELATING TO THE NOTES WHILE IN
GLOBAL FORM

The Temporary Global Note and Permanent Global Note contain provisions which
apply to the Notes while they are in global form, some of which modify the effect
of the terms and conditions of the Notes set out in this document. The following is
a summary of certain of those provisions:

1. EXCHANGE FOR DEFINITIVE NOTES

(i) The Temporary Global Note will be exchangeable, in whole or in part, for the
Permanent Global Note not earlier than 40 days after the Closing Date upon
certification as to non-U.S. beneficial ownership.

(ii) The Permanent Global Note is exchangeable in whole, but not in part, for
definitive bearer Notes only if (a) Euroclear and Clearstream, Luxembourg are
closed for business for a continuous period of 14 days (other than by reason of
legal holidays) or have announced an intention permanently to cease business
and no alternative clearance system satisfactory to the Agent is available; or
(b) the Republic or any person acting on its behalf is obliged to pay additional
amounts as provided for or referred to in Condition 6 which would not be
required were the Notes in definitive bearer form; or (c) an Event of Default
(as defined in Condition 7) has occurred and is continuing.

If principal in respect of any Notes is not paid when due and payable the holder of
the Permanent Global Note may by notice to the Agent (which may but need not
be the default notice referred to in “Default” below) require the exchange of a
specified principal amount of the Permanent Global Note (which may be equal to
or  (provided  that,  if  the  Permanent  Global  Note  is  held  by  or  on  behalf  of  a
clearing system, that clearing system agrees) less than the outstanding principal
amount of Notes represented thereby) for definitive Notes on or after the exchange
date specified in such notice.

On or after any exchange into definitive Notes the holder of the Permanent Global
Note may surrender the Permanent Global Note or, in the case of a partial
exchange, present it for endorsement to or to the order of the Agent. In exchange for
the Permanent Global Note, or the part thereof to be exchanged, the Republic will
deliver, or procure the delivery of, an equal aggregate principal amount of duly
executed and authenticated definitive Notes in bearer form (having attached to them
all Coupons in respect of interest which has not already been paid on the Permanent
Global Note), security printed in accordance with any applicable legal and stock
exchange requirements and in or substantially in the form set out in Parts III and IV of
Schedule 2 to the Agency Agreement. On exchange in full of the Permanent Global
Note, the Republic will, if the holder so requests, procure that it is cancelled and
returned to the holder together with any relevant definitive Notes.

2. PAYMENTS

No payment will be made on the Temporary Global Note unless exchange for an
interest in the Permanent Global Note is improperly withheld or refused provided
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 26447 (1)
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων της Περιφέρειας 

Ηπείρου από κλάδο σε κλάδο.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 

ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄).
2. Τη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρει−

ας Ηπείρου, όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 
34424/22.4.2008 έγγραφό του.

3. Την ανάγκη μεταφοράς οργανικών θέσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, από κλάδο σε κλάδο, για την 
ορθολογικότερη λειτουργία της,

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950/τ.Β΄),

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασί−
ζουμε:

Τη μεταφορά τριών (3) κενών οργανικών θέσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου από τον κλάδο ΥΕ Δασοφυλάκων 
Β΄ ως εξής:

− Μία (1) οργανική θέση στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών 
(ειδικότητας ιχθυολογίας),
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Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. 2/34481/0023Α (5)
Απόφαση νέας έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δη−

μοσίου διάρκειας 10−ετών στις 13.5.2008 μέσω κοι−
νοπραξίας και λήξης στις 20.7.2018.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/6.7.1998).

10. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Τις υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 και 2/85248/ 
0023Α/27.12.2007 κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών Δι−
απραγματευτών Αγοράς» και «Βασικοί Διαπραγματευτές 
Αγοράς Έτους 2008», αντίστοιχα.

12. Τα σχέδια του πληροφοριακού φυλλαδίου (Offering 
Circular) και της Συμφωνίας Εγγραφής (Subscription 
Agreement), καθώς και το υπ’ αριθμ. 489/6.5.2008 έγγρα−
φο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Όροι κοινοπρακτικής επανέκδοσης 1 
θετούς ομολόγου), αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 13.5.2008 κοινοπρακτικού ομολογια−
κού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου 4,60%, 
διάρκειας δέκα ετών και λήξης 20.7.2018. Τα ομόλογα 
θα διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, όπως περιγρά−
φεται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία 
εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον 
κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρ−
κειας δέκα ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει 
στις 13.5.2008 και λήγει στις 20.7.2009 (long coupon), στα−
θερού επιτοκίου και ημερομηνία λήξης την 20.7.2018.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (13.5.2008), τα 

ομόλογα θα εκδοθούν υπό το άρτιο, με τιμή 99,278%.
5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία 

ανέρχεται σε 0,15% επί της ονομαστικής αξίας.
6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται σε 

τέσσερα δισεκατομμύρια (€ 4.000.000.000) ευρώ.
7. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 4,60% ετη−

σίως, και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομο−
λόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία χιλίων ευρώ (€ 1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και κα−
ταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πλη−
ρωμής τόκου ορίζεται η 20.7.2009 και για τα επόμενα 
έτη την ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
σε ετήσια βάση.

β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα 
υπολογιστεί τόκος από την 13.5.2008 (συμπεριλαμβανο−
μένης) έως την 20.7.2009 (μη συμπεριλαμβανομένης). Οι 
τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογι−
σθούν επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€ 1.000), με 
απόδοση η οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 
4,60% επί το κλάσμα ημερών 68/366 (για το χρονικό 
διάστημα από 13.5.2008 έως 20.7.2008) πλέον 365/365 
επί 4,60% (για το χρονικό διάστημα από 20.7.2008 έως 
20.7.2009), και είναι ίση με 5,454645%. Έτσι οι τόκοι για 
το παραπάνω χρονικό διάστημα και για ονομαστική αξία 
€ 1.000 είναι € 54,55.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.
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10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να 
προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποι−
αδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
ISIN.

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Set−
tlement) θα γίνει στις 13.5.2008, ημερομηνία έκδοσης 
των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2008, η οποία θα καλυφθεί από 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ 
προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δα−
πανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαΐου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    (6)
Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παράβαση 

και καταλογισμός φόρων στους υπαιτίους, Παύλο 
Καϊάφα του Γρηγορίου και Κωνσταντίνο Κορρό του 
Γεωργίου.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 443/2007/8.5.2008 καταλογιστική 
πράξη του Διευθυντού του Τελωνείου Πατρών, επεβλή−
θησαν κατ’ άρθρο 142 παρ. 2 του ν. 2960/2001, πολλαπλά 
τέλη και πρόστιμα και καταλογίστηκαν δασμοί και φόροι 

για την λαθρεμπορία 6.908.200 τεμαχίων τσιγάρων, ως 
εξής: 1) Επεβλήθησαν πολλαπλά τέλη, συμπεριλαμβα−
νομένων Τ.Χ. και Ο.Γ.Α., εξ ευρώ 1.407.292,01 στον ΚΑ−
ΪΑΦΑ ΠΑΥΛΟ του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. Η 474208/1967, 
αγνώστου διαμονής και εξ ευρώ 938.194,68 στον ΚΟΡΡΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Σ 908396/1998, 2) 
Καταλογίστηκαν διαφυγόντες φόροι εξ ευρώ 458.102,87 
στον ΚΑΪΑΦΑ ΠΑΥΛΟ του Γρηγορίου και διαφυγόντες 
φόροι εξ ευρώ 305.401,91 στον ΚΟΡΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
του Γεωργίου. 3) Ο ΚΑΪΑΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γρηγορίου 
και ο ΚΟΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου κηρύχτη−
καν αλληλέγγυα και εις ολόκληρο συνυπόχρεοι για την 
καταβολή του συνόλου των επιβληθέντων πολλαπλών 
τελών, ύψους 2.290.514,34 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 
Τ.Χ. και Ο.Γ.Α., και του συνόλου των καταλογισθέντων 
φόρων, ύψους 763.504,78 ευρώ.

  Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΣ
F

    (7)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον Αντώνιο Κουρτάκη.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 Ε΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Με την υπ’ αριθμ. 135/2001/2008 καταλογιστική πράξη 
με υπ’ αριθμ. 12990/8.5.2008 του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά, 
επιβλήθηκαν για λαθρεμπορία 733 χ/τίων με τσιγάρα 
μάρκας MAYFAIR και SOVEREIGN, πολλαπλά τέλη ύψους 
1.896.690,12 € (ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα έξι 
χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ και δώδεκα λεπτά) 
στον ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΟΥΡΤΑΚΗ, με Α.Δ.Τ. Λ 965913 και Α.Φ.Μ. 
107990316, αγνώστου διαμονής. Το παραπάνω βεβαιω−
θέν ποσό επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής (Π.Ε.Κ.) καθώς και 2% Ο.Γ.Α. συν 20% Τ.Χ. 
επί Ο.Γ.Α.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΗΛΙΑΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
F

    Αριθμ. 8682 (8)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης 

έργου από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, 
στα πλαίσια του προγράμματος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ΑΕΜ − MED» (INTERREG). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−

ποποίηση Α συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις υπ’ αριθμ. 5/2005 με υπ’ αριθμ. 5345/4.2.2005, ΔΙΠΠ/
Φ.2.9/ΟΙΚ.2351/2.2.2006, 12935/10.3.2006, οικ. 8907/14.2.2007 
και οικ. 348/3.1.2008 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσω−
τερικών.

3. Την υπ’ αριθμ. 94/2007 απόφαση του Δ.Σ. με την 
οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου για το έτος 2008.

4. Την υπ’ αριθμ. 13464/21.11.2007 γνωμοδότηση του 
νομικού τμήματος Δήμου Χερσονήσου από την οποία 
προκύπτει ότι η πρόσληψη του αναφερόμενου στην πα−
ραπάνω απόφαση προσωπικού δεν υποκρύπτει εξαρ−
τημένη εργασία.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   2/44012/0023Α (1)
Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 

στις 13.6.2008 μέσω Δημοπρασίας, πενταετούς διάρ−
κειας, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
26.3.2008 και λήξης 20.8.2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ» (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δη−
μοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»
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9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/20947/0023Α/18.3.2008 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απόφα−
ση διάθεσης 5ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσί−
ου μέσω Δημοπρασίας. Έκδοσης 26.3.2008 και λήξης 
20.8.2013».

15. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

16. Το π.δ 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

17. Το υπ’ αριθμ. 642/6.6.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας που θα πραγματοποι−
ηθεί στις 10.6.2008, μέσω της οποίας θα διατεθούν στις 
13.6.2008 τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή 
με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης (26.3.2008) 
του ομολόγου 5ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου, 
λήξης 20.8.2013, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρό−
σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 13.6.2008 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημερομηνία αρ−
χικής έκδοσης 26.3.2008 και λήξης 20.8.2013.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,00% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό, το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο εξακόσια εκατομμύρια ΕΥΡΩ (€ 
1.600.000.000) .

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2009 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. 

γ. Στις 13.6.2008 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 26.3.2008 (συμπερι−
λαμβανομένης) μέχρι 13.6.2008 (μη συμπεριλαμβανομέ−
νης) σε ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) δεκαδικά 
ψηφία.

δ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το πα−
ραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν επί της 
ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€1.000), με απόδοση η 
οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,00% επί 
το κλάσμα των ημερών 79/366 (για το χρονικό διάστημα 
από 26.3.2008 έως 13.6.2008). Έτσι οι δεδουλευμένοι τό−
κοι για το χρονικό διάστημα από την 26.3.2008 μέχρι την 
13.6.2008 και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 8,63. 

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) και 
θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 10 Ιουνίου 
2008, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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 ΕΥΡΩ (€5.000.000) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό.

 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 ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής. 

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους τόκους (clean price).

4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής 
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των 
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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 
υποβάλλουν 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 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών. 

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 Ιουνίου 2008 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 10 Ιουνίου 2008 
και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος , από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 12 Ιουνίου 2008), να υποβάλουν προσφορές 
μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση σταθμική 
τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι συνολι−
κής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δημο−
πρατούμενου 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 προσφο−
ρές των προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρα−
σιών ομολόγων. 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 Ιουνίου 
2008, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2008, ημερομηνία 
διάθεσης των τίτλων.

11) Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 

κωδικοί αριθμοί (ISIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 26.3.2008. 

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην αρ. πρωτ. 2/20947/ 
0023Α/18.3.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών.

16) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία επανέκδοσης και διακανονισμού 

13 Ιουνίου 2008, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, 
δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008, η Τρά−
πεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι 
Χρηματιστές − μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 
και λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από 
την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους 
ομόλογα από την παραπάνω επανέκδοση (13.6.2008), 
μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους, που κατέχουν στα 
φυσικά πρόσωπα, σε απεριόριστα ποσά στην τιμή με−
ταπώλησης, που θα έχουν καθορίσει 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A14021809), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τρά−
πεζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων 
από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας, GR0114021463) στο 
Β ISIN GR0A14021809 (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα,), 
κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς και τις αντίστοιχες 
μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
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Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων 
καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    
Αριθμ. 2/44013/0023Α (2)
Απόφαση διάθεσης 5ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσί−

ου με Δημόσια Εγγραφή, με επανέκδοση (re−opening) 
στις 13.6.2008 της αρχικής έκδοσης 26.3.2008 και λή−
ξης 20.8.2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ» (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628//6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ.2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/20947/0023Α/18.3.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απόφαση διά−
θεσης δετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω 
Δημοπρασίας. Έκδοσης 26.3.2008 και λήξης 20.8.2013».

15. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

16. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

17. Το υπ’ αριθμ. 642/6.6.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ, 
αποφασίζουμε: 

Τη διάθεση στις 13.6.2008 ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, δετούς 
διάρκειας, και λήξης 20.8.2013, με άνοιγμα (re−opening) 
της αρχικής έκδοσης (26.3.2008).

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγγρα−

φή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημερο−
μηνία αρχικής έκδοσης 26.3.2008 και λήξης 20.8.2013.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε 
άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Άυλων 
Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 94,904% της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 10 Ιουνίου 2008, στη Δημοπρασία 
ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφαση μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,00% ετησίως, σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
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αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2009 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

γ. Στις 13.6.2008 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβληθούν 
οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που αφορούν 
το χρονικό διάστημα από 26.3.2008 (συμπεριλαμβανομέ−
νης) μέχρι 13.6.2008 (μη συμπεριλαμβανομένης) σε ΕΥΡΩ, 
στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

δ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το πα−
ραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν επί της 
ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€1.000), με απόδοση η 
οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,00% επί 
το κλάσμα των ημερών 79/366 (για το χρονικό διάστημα 
από 26.3.2008 έως 13.6.2008). Έτσι οι δεδουλευμένοι τό−
κοι για το χρονικό διάστημα από την 26.3.2008 μέχρι την 
13.6.2008 και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 8,63.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN Β (GR0A14021809), 
ο οποίος δεν έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν 
επιτρέπεται η αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και 
αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την 
φοροαπαλλαγή.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσω−

πα − κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσιαεγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, των μελώντου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθη−
νών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από τηνΤράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων θα 
αρχίσει την Δευτέρα 9 Ιουνίου 2008 και θα ολοκληρωθεί 
την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008.

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:Το Α.Φ.Μ. τους,

Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
Τον χειριστή τους στο Σύστημα των Άυλων Τίτλων 

(Σ.Α.Τ.),
Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ.,
Το ποσό των ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής γιακάθε επενδυτή τα 
1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και διάθεσης 
ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η κατανομή 

και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α., 
σεπολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν 
διαθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν 
το Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B 
(GROA14021809) μπορούν για την πώληση των τίτλων 
τους, να απευθύνονται στις τράπεζες και τους λοιπούς 
εξουσιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν 
τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσειπληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β σε A 
(GR0114021463) και θαέχουν την ίδια φορολογική μετα−
χείριση με τα κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2008.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημέ−
νους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15% επίσης θα δο−
θεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών 0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    
Αριθμ. 2/36420/0022 (3)
Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής ερ−

γασίας μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Δ/νσης Δημ. 
Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α΄/2003).
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 10 ετών στις 29.8.2008 μέσω 
Δημοπρασίας, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/62737/0023Α (1)
  Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσί−

ου διάρκειας 10 ετών στις 29.8.2008 μέσω Δημοπρα−
σίας, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
13.5.2008 και λήξης στις 20.7.2018.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υποψη
  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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν.  2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». 
(ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δη−
μοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

14. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α) 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του άρθρου 54 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

15. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

16. Την υπ’ αριθμ. 2/34481/0023Α/9.5.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 13.5.2008 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 
άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, δεκαετούς διάρκειας 
και λήξης 20.7.2018.

17. Το υπ’ αριθμ. 850/22/08/2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗΧ. 
(ανακοίνωση της Δημοπρασίας και της διάθεσης δε−
καετών ομολόγων στο αποταμιευτικό κοινό), αποφα−
σίζουμε:
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Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας που θα πραγματοποι−
ηθεί στις 26.8.2008, μέσω της οποίας θα διατεθούν στις 
29.8.2008 τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή 
με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης (13.5.2008) 
του ομολόγου 10ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου, 
λήξης 20.7.2018, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρό−
σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 29.8.2008 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, με ημερομηνία αρ−
χικής έκδοσης 13.5.2008 και λήξης 20.7.2018.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,60% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό, το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται 
σε ένα δισεκατομμύριο εξακόσια εκατομμύρια ΕΥΡΩ 
(€ 1.600.000.000).

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.7.2009 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. 

γ. Στις 29.8.2008 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβληθούν 
οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που αφορούν το 
χρονικό διάστημα από 13.5.2008 (συμπεριλαμβανομένης) 
μέχρι 29.8.2008 (μη συμπεριλαμβανομένης) σε ΕΥΡΩ, 
στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

δ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το πα−
ραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν επί της 
ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€1.000), με απόδοση η 
οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,60% επί 
το κλάσμα των ημερών 68/366 (για το χρονικό διάστημα 
από 13.5.2008 έως 20.7.2008) πλέον 4,60% επί το κλά−
σμα των ημερών 40/365 (για το χρονικό διάστημα από 
20.7.2008 έως 29.8.2008). Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι 
για το χρονικό διάστημα από την 13.5.2008 μέχρι την 
29.8.2008 και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 13,59. 

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) 
και θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 26 
Αυγούστου 2008, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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 ΕΥΡΩ 
(€  5.000.000) και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία 
το δημοπρατούμενο ποσό.

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 ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής. 

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους τόκους (clean price).

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 
υποβάλλουν 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 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών. 

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 
26 Αυγούστου 2008 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια 
ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 26 Αυ−
γούστου 2008 και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλά−
δος , από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ. Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 28 Αυγούστου 2008), να υποβάλουν προ−
σφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση 
σταθμική τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% 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 
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Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία που 
προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής 
ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφο−
ρές των προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρα−
σιών ομολόγων. 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 28 Αυγού−
στου 2008, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 29 Αυγούστου 2008, ημερο−
μηνία διάθεσης των τίτλων.

11) Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ISIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 13.5.2008. 

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/34481/0023Α 
/9.5.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών.

16) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία επανέκδοσης και διακανονισμού 

29 Αυγούστου 2008, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέ−
ρες, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 
2008, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά 
ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι εξου−
σιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν 
στην κατοχή τους ομόλογα από την παραπάνω επανέκ−
δοση (29.8.2008), μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους, 
που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απεριόριστα 
ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα έχουν καθορίσει 
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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A24030014), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τρά−
πεζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων 
από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας, GR0124030645) στο 
Β ISIN GR0A24030014 (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα,), 
κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς και τις αντίστοιχες 
μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά πρό−
σωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομεριδίου, θα 
γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε Α και θα έχουν την 
ίδια φορολογική μεταχείριση με τα κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων 
καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

   F
Αριθμ. 2/62740/0023Α (2)
  Απόφαση διάθεσης 10ετών ομολόγων Ελληνικού Δη−

μοσίου με Δημόσια Εγγραφή, με επανέκδοση (re−
opening) στις 29.8.2008 της αρχικής έκδοσης 13.5.2008 
και λήξης 20.7.2018.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

ALEXANDROS
Highlight
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«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν.  2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών 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/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

14. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α) 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του άρθρου 54 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

15. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

16. Την υπ’ αριθμ. 2/34481/0023Α/9.5.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 13.5.2008 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 
άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, δεκαετούς διάρκειας 
και λήξης 20.7.2018.

17. Το υπ’ αριθμ. 850/22/08/2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ. Χ. 
(ανακοίνωση της Δημοπρασίας και της διάθεσης δεκα−
ετών ομολόγων στο αποταμιευτικό κοινό), αποφασί−
ζουμε:

Την διάθεση στις 29.8.2008 ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 10ετούς 
διάρκειας, και λήξης 20.7.2018, με άνοιγμα (re−opening) 
της αρχικής έκδοσης (13.5.2008).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγγρα−

φή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, με ημερο−
μηνία αρχικής έκδοσης 13.5.2008 και λήξης 20.7.2018.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 98,490% της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 26 Αυγούστου 2008, στη Δημοπρα−
σία ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,60% ετησίως, σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.7.2009 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. 

γ. Στις 29.8.2008 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 13.5.2008 (συμπε−
ριλαμβανομένης) μέχρι 29.8.2008 (μη συμπεριλαμβα−
νομένης) σε ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) 
δεκαδικά ψηφία.

δ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το πα−
ραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν επί της 
ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€1.000), με απόδοση η 
οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,60% επί 
το κλάσμα των ημερών 68/366 (για το χρονικό διάστημα 
από 13.5.2008 έως 20.7.2008) πλέον 4,60% επί το κλά−
σμα των ημερών 40/365 (για το χρονικό διάστημα από 
20.7.2008 έως 29.8.2008). Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι 
για το χρονικό διάστημα από την 13.5.2008 μέχρι την 
29.8.2008 και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 13,59. 

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.
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9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου. 

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια εγ−
γραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN B (GR0A24030014), 
ο οποίος δεν έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν 
επιτρέπεται η αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και 
αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την 
φοροαπαλλαγή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα 

− κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων 
θα αρχίσει την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2008 και θα 
ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2008.

2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

Το Α.Φ.Μ. τους,
Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
Τον χειριστή τους στο Σύστημα των Άυλων Τίτλων 

(Σ.Α.Τ.),
Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ.,
Το ποσό των ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυ−
τή τα 1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και 
διάθεσης ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η 
κατανομή και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α., σε πολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν 
διαθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν 
το Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B 
(GR0A24030014) μπορούν για την πώληση των τίτλων 
τους, να απευθύνονται στις τράπεζες και τους λοιπούς 
εξουσιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν 
τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α (GR0124030645) και θα έχουν την ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 29 Αυγούστου 2008.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημέ−

νους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15% επίσης θα δο−
θεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών 0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

   F 
 Αριθμ. 61185/14827 (3)

Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου από την
Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 2527/1997 και 

τις υπ’ αριθμ. 53855/1997, 1746/1999 και 6528/30.1.2006 
εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ.

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/297/23617/29.7.2008 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 33/27.12.2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α/2006) με την οποία 
εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τεσ−
σάρων (4) ατόμων, από την Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, δύο 
(2) ΔΕ οδηγών – χειριστών μηχανήματος διαγράμμισης, 
ενός (1) ΥΕ εργάτη – κωνοθέτη και ενός (1) ΥΕ εργάτη 
− σημαιοφόρου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με 
αντικείμενο έργου την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης 
(οριζόντιας σήμανσης επαρχιακού οδικού δικτύου) με 
χρήση μηχανημάτων διαγράμμισης.

3. Το υπ’ αριθμ. 49058/13.8.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., 
με το οποίο μας ανακοινώθηκε η έγκριση της σύναψης 
συμβάσεων μίσθωσης έργου από την Νομαρχιακή Αυτο−
διοίκηση Αιτωλοακαρνανίας τεσσάρων (4) ατόμων, δύο 
(2) ΔΕ οδηγών – χειριστών μηχανήματος διαγράμμισης, 
ενός(1) ΥΕ εργάτη – κωνοθέτη και ενός (1) ΥΕ εργάτη − 
σημαιοφόρου, με αντικείμενο έργου το προαναφερθέν, 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

4. Το υπ’ αριθμ. 348/3.1.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., περί 
προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2008, 
στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 4522/30.7.2007 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών και Πληροφορικής της Ν.Α. Αιτωλοακαρ−
νανίας, σχετικά με την κάλυψη της απαιτούμενης δα−
πάνης.

6. Την από 30.7.2007 βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας 
της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, ότι πρόκειται για γνήσιες 
συμβάσεις μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτεται σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
από τη Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, δύο (2) ΔΕ οδηγών – χει−
ριστών μηχανήματος διαγράμμισης, ενός (1) ΥΕ εργάτη 
– κωνοθέτη και ενός (1) ΥΕ εργάτη − σημαιοφόρου, με 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/69337/0023Α (1)
  Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−

κού Δημοσίου 13, 26 και 52 εβδομάδων στις 3.10.2008 
μέσω δημόσιας εγγραφής

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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/τ.Α΄/17.12.1990).

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/τ.Α΄/8.2.1994).

3. 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/τ.Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2003).

5. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών 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/
τ.Α΄/27.9.2000).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995) «περί Δημοσίου 
Λογιστικού».

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/6.7.1999).

8. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/τ.Β΄/10.4.1997)».

9. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων», όπως τροποποιήθηκε μεταγε−
νέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982.

10. 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».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

14. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

15. Το υπ’ αριθμ. 948/26.9.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ., αποφασίζουμε:
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31120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμμα−
τίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13, 26, και 52 
εβδομάδων, με ημερομηνία έκδοσης την 3.10.2008 και 
ημερομηνία λήξης την 2.1.2009 για τα έντοκα γραμμάτια 
διάρκειας 13 εβδομάδων, την 3.4.2009 για τα έντοκα 
γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και την 2.10.2009 
για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 εβδομάδων.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσής 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:
4,46% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδο−

μάδων,
5,09% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδο−

μάδων και
5,09% για τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 52 εβδο−

μάδων,
δηλαδή ίσο με το μέσο σταθμικό επιτόκιο, που προέ−

κυψε από τη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων της 
30.9.2008 για τις αντίστοιχες διάρκειες.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος 
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.

Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, 
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN B). Η διάθεση 
θα γίνει με δημόσια εγγραφή μέσω της Τράπεζας της 
Ελλάδος, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
των χρηματιστών−μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιπών φορέων, οι οποίοι είναι εξουσιοδο−
τημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διάθεση των εντόκων γραμματίων θα αρχίσει την 
Δευτέρα 29.9.2008 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 
1.10.2008.

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 ανά κατηγορία, 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 Σ.Α.Τ. του 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 γραμματί−
ων, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, 
επιστρέφεται στα φυσικά πρόσωπα−κατόχους του ISIN 
B 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 του 
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. 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 υπ’ αριθμ. 2/89260/0023/29.12.2000 
απόφασή μας «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2008, καθώς και το οικονομικό έτος 
2009, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. 2/67719/0023Α (2)
Απόφαση διάθεσης 5ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσί−

ου με Δημόσια Εγγραφή, με επανέκδοση (re−opening) 
στις 26.9.2008 της αρχικής έκδοσης 26.3.2008 και λή−
ξης 20.8.2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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/τ.Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/8.2.1994).

3. 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/τ.Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα−
πανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31121

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16/τ.Α΄/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών 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/
τ.Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/τ.Α΄) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δη−
μοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ.2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/τ.Β΄/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/20947/0023Α/18.3.2008 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απόφα−
ση διάθεσης δετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσί−
ου μέσω Δημοπρασίας. Έκδοσης 26.3.2008 και λήξης 
20.8.2013».

15. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

16. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

17. Το υπ’ αριθμ. 921/19.9.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Τη διάθεση στις 26.9.2008 ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, δετούς 
διάρκειας, και λήξης 20.8.2013, με άνοιγμα (re−opening) 
της αρχικής έκδοσης (26.3.2008).

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγγρα−

φή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημερο−
μηνία αρχικής έκδοσης 26.3.2008 και λήξης 20.8.2013.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 96,501% της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 23.9.2008, στη Δημοπρασία ομολό−
γων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφαση μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,00% ετησίως, σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2009 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

γ. Στις 26.9.2008 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 26.3.2008 (συμπερι−
λαμβανομένης) μέχρι 26.9.2008 (μη συμπεριλαμβανομέ−
νης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) δεκαδικά 
ψηφία.

δ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το πα−
ραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν επί της 
ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€1.000), με απόδοση η 
οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,00% επί 
το κλάσμα των ημερών 147/366 (για το χρονικό διάστημα 
από 26.3.2008 έως 20.8.2008) πλέον το κλάσμα των ημε−
ρών 37/365 (για το χρονικό διάστημα από 20.8.2008 έως 
26.9.2008). Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι για το χρονικό 
διάστημα από την 26.3.2008 μέχρι την 26.9.2008 και για 
ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 20,12.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια 
εγγραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN Β (GR0A14021809), 
ο οποίος δεν έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν 
επιτρέπεται η αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και 
αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την 
φοροαπαλλαγή.

Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσω−

πα − κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθη−
νών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι από 
την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων 
θα αρχίσει την Δευτέρα 22.9.2008 και θα ολοκληρωθεί 
την Τετάρτη 24.9.2008.
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2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

Το Α.Φ.Μ. τους,
Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
Τον χειριστή τους στο Σύστημα των Άυλων Τίτλων 

(Σ.Α.Τ.),
Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ.,
Το ποσό των ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή τα 
1.000 ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και διάθεσης 
ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ. Η κατανομή 
και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α., 
σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν 
διαθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν 
το Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β 
(GR0A14021809) μπορούν για την πώληση των τίτλων 
τους, να απευθύνονται στις τράπεζες και τους λοιπούς 
εξουσιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν 
τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυ−
σικά πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή 
τοκομεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β 
σε A (GR0114021463) και θα έχουν την ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπρα−
χθέντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή 
ο φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομε−
ριδίων καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλά−
δος, η οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό 
Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 26.9.2008.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημέ−
νους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15% επίσης θα δο−
θεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών 0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

    Αριθμ. 2/67714/0023Α (3)
Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 

στις 26.9.2008 μέσω Δημοπρασίας, πενταετούς διάρ−
κειας, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
26.3.2008 και λήξης 20.8.2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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/τ.Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/8.2.1994).

3. 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/τ.Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16/τ.Α΄/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπληρωματι−
κών 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/τ.Α΄/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/τ.Α΄) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δη−
μοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/τ.Β΄/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/20947/0023Α/18.3.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απόφαση διά−
θεσης δετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω 
Δημοπρασίας. Έκδοσης 26.3.2008 και λήξης 20.8.2013».

15. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/85 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

ALEXANDROS
Highlight
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16. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

17. Το υπ’ αριθμ. 921/19.9.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας που θα πραγματοποι−
ηθεί στις 23.9.2008, μέσω της οποίας θα διατεθούν στις 
26.9.2008 τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή 
με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης (26.3.2008) 
του ομολόγου δετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου, 
λήξης 20.8.2013, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρό−
σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 26.9.2008 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, με ημερομηνία αρ−
χικής έκδοσης 26.3.2008 και λήξης 20.8.2013.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,00% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό, το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ (€ 
1.400.000.000).

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.8.2009 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

γ. Στις 26.9.2008 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβληθούν 
οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που αφορούν 
το χρονικό διάστημα από 26.3.2008 (συμπεριλαμβανομέ−
νης) μέχρι 26.9.2008 (μη συμπεριλαμβανομένης) σε ευρώ, 
στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

δ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το πα−
ραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν επί της 
ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€1.000), με απόδοση η 
οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,00% επί 
το κλάσμα των ημερών 147/366 (για το χρονικό διάστημα 
από 26.3.2008 έως 20.8.2008) πλέον το κλάσμα των ημε−
ρών 37/365 (για το χρονικό διάστημα από 20.8.2008 έως 
26.9.2008).  Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι για το χρονικό 
διάστημα από την 26.3.2008 μέχρι την 26.9.2008 και για 
ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 20,12.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 

τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ.
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) και 
θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 23.9.2008, 
μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημο−
σίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό.

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 ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής.

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους τόκους (clean price).

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 
υποβάλλουν 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 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή 
όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών.

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 
23.9.2008 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 23.9.2008 
και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος , από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 25.9.2008), να υποβάλουν προσφορές μέσω 
της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση σταθμική τιμή 
της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι συνολικής 
ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δημοπρατού−
μενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική ονομα−
στική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το ανω−
τέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν 
Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία 
που προκύπτει

ALEXANDROS
Highlight
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από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής ενός 
εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές 
των προηγουμένων της παρούσας τριών δημοπρασι−
ών ομολόγων. 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 25.9.2008, 
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 26.9.2008, ημερομηνία διάθε−
σης των τίτλων.

11) Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ISIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 26.3.2008.

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστή−
ριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.).

15) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολό−
γων, όπως αυτοί περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 
2/20947/0023Α/18.3.2008 απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών.

16) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
Μετά την ημερομηνία επανέκδοσης και διακανονι−

σμού 26.9.2008, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, 
δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 3.10.2008, η Τράπεζα 
Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρη−
ματιστές − μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και 
λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από 
την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους 
ομόλογα από την παραπάνω επανέκδοση (26.9.2008), 
μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους, που κατέχουν στα 
φυσικά πρόσωπα, σε απεριόριστα ποσά στην τιμή με−
ταπώλησης, που θα έχουν καθορίσει 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A14021809), χωρίς παρά−

γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσης τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τρά−
πεζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολόγων 
από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας, GR0114021463) στο 
Β ISIN GR0A14021809 (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα,), 
κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς και τις αντίστοιχες 
μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων 
καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. 16614/27227 (4)

Eγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Την από 12.2.2008 απαιτούμενη βεβαίωση του Νο−
μικού Συμβούλου Πάνου Κ. Ζυγούρη, σύμφωνα με την 
οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν 
υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Την υπ’ αριθμ. 6908/2008 εισηγητική μας έκθεση.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2342
18 Νοεμβρίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων 

υπαλλήλων στην Επιτροπή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δρα−
στηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρα−
τίας. ........................................................................................................... 1

Ανάκληση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσί−
ου στην ΕΤΒΑ (νυν Τράπεζα Πειραιώς) για την 
κάλυψη εγγυητικών επιστολών προκαταβολής 
και καλής εκτέλεσης ποσού 38.832.555,50 ευρώ 
(13.232.193.285 δρχ) που εξέδωσε για λογαριασμό 
της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» .................................... 2

Ανάκληση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε 
δάνειο που χορηγήθηκε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗ−
ΓΕΙΑ Α.Ε.» από την Ε.Τ.Β.Α (νυν Τράπεζα Πειραιώς) 
ποσού 13.719.735,88 ευρώ (4.675.000.000 δρχ) ....... 3

Ανάκληση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για 
ποσό 6.016.757,15 ευρώ σε δάνειο που χορηγήθηκε 
στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» από την Ε.Τ.Β.Α 
(νυν Τράπεζα Πειραιώς) ποσού 29.347.028,61 ευρώ 
(10.000.000.000 δρχ) .................................................................... 4

΄Εκδοση Ομολογιακού δανείου για την απόδοση της 
εισφοράς του Κράτους στον κλάδο Κύριας Ασφά−
λισης Αγροτών Ο.Γ.Α. για το έτος 2007..................... 5

Ολοκλήρωση της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙ−
ΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγι−
κής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από 
την επένδυση αυτή....................................................................... 6

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑ−
ΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Ε.Π.Ε, στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. ................... 7

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7273/10.10.2008 απόφα−
σης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας .............................................................................. 8

Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων−Παροχή εξουσι−
οδότησης προς υπογραφή εγγράφων «Με Εντολή 
Νομάρχη», στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Tουρι−
σμού Πολιτισμού Νεότητας και Αθλητισμού. ......... 9

Μετάταξη υπαλλήλου σε προσωρινή συνιστώμενη 
θέση ........................................................................................................... 10

Μετάταξη υπαλλήλου σε προσωρινή συνιστώμενη 
θέση ........................................................................................................... 11

Μετάταξη υπαλλήλου σε προσωρινή συνιστώμενη 
θέση ........................................................................................................... 12

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στο προεδρικό διάταγμα 
έγκρισης σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος 
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» και κύρωση του οργανισμού αυ−
τού .............................................................................................................. 13  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/67303/0022 (1)
 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων 

υπαλλήλων στην Επιτροπή Καταπολέμησης της Νο−
μιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριό−
τητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α΄/2003).
2) Τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3691/2008 με τις 

οποίες συστάθηκε η επιτροπή με την επωνυμία «Επι−
τροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης 
της Τρομοκρατίας».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22.4.2005).

4) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/
Β/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»

5) Τα υπ’ αριθμ. 529/08/19.9.2008, 530/08/19.9.2008 και 
531/08/19.9.2008 έγγραφα της Επιτροπής Καταπολέμη−
σης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δρα−
στηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

6) Το υπ’ αριθμ. 2886/2.6.2008 έγγραφο της Υ.Δ.Ε. στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην ΥΠΕΘΟ).
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γηση δανείου στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ» ποσού 
13.719.735,88 ευρώ (4.675.000.000 δρχ). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F

Αριθμ. Οικ 2/ 79372/0025 (4)
    Ανάκληση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για 

ποσό 6.016.757,15 ευρώ σε δάνειο που χορηγήθηκε 
στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» από την Ε.Τ.Β.Α 
(νυν Τράπεζα Πειραιώς) ποσού 29.347.028,61 ευρώ 
(10.000.000.000 δρχ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/12.7.1995).
2. Το υπ’ αριθμ. Προεδρικό Διάταγμα 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 

57/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονο−
μίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών».

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/
Β/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομι−
κών».

4. Την υπ’ αριθμ.  2/79404/0025/8.12.1999 (ΦΕΚ 2173/
B/17.12.1999) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημο−
σίου στην ΕΤΒΑ για τη χορήγηση δανείου στην ΑΕ 
“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ” ποσού δέκα δισεκατομμυρίων 
(10.000.000.000) δραχμών.

5. Την υπ’ αριθμ.  2/29650/0025/28.5.2002 (ΦΕΚ 699/
B/10.6.2002) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 2/79404/0025/8.12.1999 
απόφασή του.

6. Την υπ’ αριθμ. C 16/2004 απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις ενισχύσεις που χορήγησε η Ελλάδα 
στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.», αποφα−
σίζουμε: 

Την ανάκληση της εγγύησης του Ελληνικού Δημο−
σίου για το ποσό των έξι εκατομμυρίων δεκαέξι χιλι−
άδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε 
λεπτών (6.016.757,15 €), σε δάνειο που παρασχέθηκε από 
την ΕΤΒΑ (νυν Τράπεζα Πειραιώς), με τις υπ’ αριθμ. 
2/79404/0025/8.12.1999 και 2/29650/0025/28.5.2002 απο−
φάσεις του Υπουργού Οικονομικών, για τη χορήγη−
ση δανείου στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ» ποσού 
29.347.028,61 ευρώ (10.000.000.000 δρχ). Το ποσό αυτό 
αντιστοιχεί στο 25% του δανείου μείον 1,32 εκατ. ευρώ 
που είναι συμβιβάσιμα με την κοινή αγορά. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

Αριθμ. 2/78675/0023Α (5)
    ́Εκδοση Ομολογιακού δανείου για την απόδοση της ει−

σφοράς του Κράτους στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών Ο.Γ.Α. για το έτος 2007.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 

15/Α/1997) «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγρο−
τών και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48Α).

2. 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».

 3. Το άρθρο 1 του ν.2187/1994 (ΦΕΚ 16Α) «Ρύθμιση θε−
μάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου κλπ.». 

 4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 
ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994) «Αύξηση αποδοχών δη−
μοσίων 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)». 

5. Το άρθρο 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορο−
λογικών απαλλαγών κ.α.δ.» (ΦΕΚ 17/Α΄/1997), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 9 
του ν.2579/1998.

 6. Την υπ’ αριθμ. Φ.34α/244/8.2.1999 (ΦΕΚ 120Β/18.2.1999) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τρόπος απόδοσης κρατι−
κής εισφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 
ν.2458/1997 στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών 
ΟΓΑ».

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/97 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Περί των δαπανών εκδόσεως 
και εξυπηρετήσεως κ.λ.π. Κρατικών Δανείων». 

 8. Το υπ’ αριθμ. 8405/147/8.4.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Από−
δοση Κρατικής Εισφοράς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών για το έτος 2006».

 9. Την υπ’ αριθμ. 1176/8/20.3.2008 απόφαση, του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφα−
λίσεων με θέμα «Υπολογισμός εισφοράς Κράτους για 
απόδοση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ΟΓΑ, 
για το έτος 2007».

 10. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023Α/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΥΡΩ, 
σταθερού επιτοκίου».

 11. Την υπ’ αριθμ. 42362 /Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/
Β/07) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυ−
πουργούς Οικονομίας και Οικονομικών».

12. To υπ’ αριθμ. 208 της 29.10.2008 Δελτίο Τιμών Αγο−
ράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου της ΗΔΑΤ της Τράπε−
ζας της Ελλάδος.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/1311/13.1.2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 10−ετών 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω κοινοπραξίας, 
με ημερομηνία έκδοσης 17.1.2003 και λήξης 20.5.2013, 
αποφασίζουμε: 
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Τη διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σε 
άυλη μορφή, με άνοιγμα (re−opening) του Ομολογιακού 
Δανείου δεκαετούς διάρκειας, με ημερομηνία επανέκδο−
σης την 3.11.2008 σταθερού επιτοκίου, ISIN GR0124021552, 
με ημερομηνία αρχικής έκδοσης 17.1.2003 και λήξης 
20.5.2013, συνολικής ονομαστικής αξίας πεντακοσίων 
πενήντα τριών εκατομμυρίων, τετρακοσίων ενενήντα 
επτά χιλιάδων Ευρώ (553.497.000,00 €). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 3.11.2008

ISIN Ονομαστική
 Αξία σε €

Τιμή
Διάθε−
σης 

Αξία 
Δ/σμού σε €

Δεδουλευ−
μένοι 
Τόκοι σε €

Συνολική Αξία 
σε €

GR
0124021552 553.497.000,00 101,018 

% 559.131.599,46 11.651.111,85 570.782.711,31

Δεδομένου ότι η οφειλή του Δημοσίου προς τον ΟΓΑ 
είναι ίση με πεντακόσια εβδομήντα εκατομμύρια, επτα−
κόσιες ογδόντα μία χιλιάδες, εξακόσια ενενήντα πέντε 
Ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (€ 570.781.695,63) και τα 
ομόλογα που διατίθενται στον ΟΓΑ αντιστοιχούν σε 
τελική αξία πεντακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων, 
επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων, επτακοσίων έντεκα 
Ευρώ και τριάντα ενός λεπτού (€ 570.782.711,31), ο Ο.Γ.Α 
υποχρεούται να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο στις 
3.11.2008 το ποσό των χιλίων δεκαπέντε Ευρώ και εξήντα 
οκτώ λεπτών (€ 1.015,68).

Σκοπός του δανείου αυτού είναι η απόδοση της ει−
σφοράς του Κράτους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών του ΟΓΑ για το έτος 2007, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2458/1997.

Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000, ενώ η 
τιμή διάθεσής τους ορίζεται στο 101,018 % της ονομαστι−
κής αξίας, δηλαδή ίση με την τιμή που εμφανίζεται στο 
αρ. 208 της 29.10.2008 Δελτίο της ΗΔΑΤ της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

Το επιτόκιο των ομολόγων είναι σταθερό και ορίζεται 
σε 4,60% ετησίως. 

Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρ−
κειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονο−
μαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό 
ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 
ημερών {actual/actual(ICMA)} και καταβάλλεται δεδου−
λευμένος. 

Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.5.2009 και για τα επόμενα έτη την ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

Στις 3.11.2008 που είναι η ημερομηνία επανέκδοσης 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 20.5.2008 (συμπε−
ριλαμβανομένης) μέχρι 3.11.2008 (μη συμπεριλαμβανο−
μένης) σε ΕΥΡΩ στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει από 
το ονομαστικό επιτόκιο 4,60% επί το κλάσμα ημερών 
167/365 (για το χρονικό διάστημα από 20.5.2008 έως 
3.11.2008) και είναι ίση με 2,104658%. Έτσι οι δεδουλευ−
μένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και για 
ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 21,05. 

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

 Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης ομολόγων 
σταθερού επιτοκίου της υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 

Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2008, και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη έως το 2013, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που θα εγγραφούν στις κατ΄ έτος προβλέψεις δαπανών 
εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2008 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
(6)

    Ολοκλήρωση της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝ−
ΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. οριστικοποίηση του κόστους αυτής 
και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυ−
ση αυτή.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6854/Π09/4/50/Ε/30.10.2008 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6677/Π09/4/50/
Ε/28.12.2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας ΓΡΗΓΟ−
ΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας ελαιοτριβείου, στη θέση Γεφύρια 
− Τρυπητή του Δ.Δ. Καλλιθέας του δήμου Αλιφείρας 
του Ν. Ηλείας,.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 260.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 130.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
260.000,00 ευρώ.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση διάθεσης 10ετών ομολόγων Ελληνικού 

Δημοσίου με Δημόσια Εγγραφή, με επανέκδοση 
(re−opening) στις 24.10.2008 της αρχικής έκδοσης 
13.5.2008 και λήξης 20.7.2018». ............................................. 1

Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημο−
σίου διάρκειας 10−ετών στις 24.10.2008 μέσω Δη−
μοπρασίας, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής 
έκδοσης 13.5.2008 και λήξης στις 20.7.2018. ............ 2

Ολοκλήρωση οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίη−
ση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΓΚΡΙΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ....................................... 3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5276/31.7.2008 απόφα−
σής μας που αφορά στην μετατροπή της Δημο−
τικής Επιχείρησης Τοπικής−Αγροτικής−Κοινωνικής 
Ανάπτυξης Πέτρας (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.Α.Π.) σε Κοινωφελή 
με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Δήμου Πέτρας». ................................................................. 4

Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης στο 
δήμο Κουφαλίων Ν. Θεσσαλονίκης με την επωνυ−
μία «Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Κουφαλί−
ων (Δ.Α.Ε.Κ.)» σε «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρη−
ση Κουφαλίων (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.)». .................................................... 5

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 127591/Ε5 κοι−

νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των. ............................................................................................................ 6

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 38975/1387/08 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί−
ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας .... 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/74957/0023Α (1)
Απόφαση διάθεσης 10ετών ομολόγων Ελληνικού Δημοσί−

ου με Δημόσια Εγγραφή, με επανέκδοση (re−opening) 
στις 24.10.2008 της αρχικής έκδοσης 13.5.2008 και 
λήξης 20.7.2018».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». 
(ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000).
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανο−
νισμός λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

14. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

15. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

16.Την υπ’ αριθμ. 2/34481/0023Α/9.5.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 13.5.2008 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 
άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, δεκαετούς διάρκειας 
και λήξης 20.7.2018.

17. Το υπ’ αριθμ. 994/17.10.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ (ανακοίνωση της Δημοπρασίας και της διάθεσης δε−
καετών ομολόγων στο αποταμιευτικό κοινό), αποφα−
σίζουμε:

Τη διάθεση στις 24.10.2008 ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 10ετούς 
διάρκειας, και λήξης 20.7.2018, με άνοιγμα (re−opening) 
της αρχικής έκδοσης 13.5.2008.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν με δημόσια εγ−

γραφή, είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε 
Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, 
με ημερομηνία αρχικής έκδοσης 13.5.2008 και λήξης 
20.7.2018.

2) Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που λειτουργεί στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

3) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 Ευρώ, 
ενώ η τιμή διάθεσης ορίζεται στο 98,0005% της ονομα−
στικής αξίας, δηλαδή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή που 
διαμορφώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2008, στη Δημοπρα−
σία ομολόγων ίδιας ημερομηνίας έκδοσης και λήξης.

4) Το ποσό της παραπάνω έκδοσης θα καθοριστεί με 
νεότερη απόφασή μας.

5) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,60% ετησίως, σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.7.2009 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

γ. Στις 24.10.2008 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 13.5.2008 (συμπε−
ριλαμβανομένης) μέχρι 24.10.2008 (μη συμπεριλαμβα−
νομένης) σε ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) 
δεκαδικά ψηφία.

δ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το πα−
ραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν επί της 
ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€ 1.000), με απόδοση η 
οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,60% 
επί το κλάσμα των ημερών 68/366 (για το χρονικό διά−
στημα από 13.5.2008 έως 20.7.2008) πλέον 4,60% επί το 
κλάσμα των ημερών 96/365 (για το χρονικό διάστημα 
από 20.7.2008 έως 24.10.2008). Έτσι οι δεδουλευμένοι 
τόκοι για το χρονικό διάστημα από την 13.5.2008 μέχρι 
την 24.10.2008 και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 
20,65.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να 
πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεω−
ρείται, η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές 
στην Ελλάδα οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές 
συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

10) Για τα ομόλογα αυτά που διατίθενται με δημόσια εγ−
γραφή ισχύει ο κωδικός αριθμός ISIN Β (GR0A24030014), 
ο οποίος δεν έχει παράγωγους τίτλους, δηλαδή δεν 
επιτρέπεται η αποκοπή τοκομεριδίων από το σώμα και 
αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την 
φοροαπαλλαγή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
1) Τα ομόλογα θα διατεθούν μόνο σε φυσικά πρόσω−

πα−κατοίκους της Ε.Ε., με δημόσια εγγραφή μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των τραπεζών, των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθη−
νών και λοιπών φορέων, που είναι εξουσιοδοτημένοι από 
την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η δημόσια εγγραφή για την διάθεση των ομολόγων 
θα αρχίσει την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008 και θα 
ολοκληρωθεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008.
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2) Οι επενδυτές κατά την διαδικασία της δημόσιας 
εγγραφής δηλώνουν υποχρεωτικά:

Το Α.Φ.Μ. τους,
Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
Τον χειριστή τους στο Σύστημα των Άυλων Τίτλων 

(Σ.Α.Τ.),
Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ.,
Το ποσό των ομολόγων, για το οποίο επιθυμούν να 

εγγραφούν.
3) Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 

Ευρώ, με κατώτερο όριο εγγραφής για κάθε επενδυ−
τή τα 1.000 Ευρώ και με ανώτερο ποσό εγγραφής και 
διάθεσης ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 Ευρώ. Η 
κατανομή και οι εγγραφές, θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α., σε πολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς που θα έχουν 
διαθέσει ομόλογα με δημόσια εγγραφή, ενημερώνουν 
το Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατά την συνήθη διαδικασία.

4) Οι προσφερόμενοι με την παραπάνω διαδικασία 
τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό την προϋπόθεση, ότι 
θα διακρατούνται μέχρι την λήξη τους. Το δικαίωμα της 
φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλειστικά από τις εγ−
γραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

5) Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β 
(GR0A24030014) μπορούν για την πώληση των τίτλων 
τους, να απευθύνονται στις τράπεζες και τους λοιπούς 
εξουσιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν 
τους τίτλους.

6) Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνο αλλαγή του ISIN από Β σε 
A (GR0124030645) και θα έχουν την ίδια φορολογική 
μεταχείριση με τα κανονικά τοκομερίδια.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκομε−
ριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

7) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2008.

8) Για την διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό 
κοινό από τις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημέ−
νους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15% επίσης θα δο−
θεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών 0,04%.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

    Αριθμ. 2/74955/0023Α (2)
Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσί−

ου διάρκειας 10−ετών στις 24.10.2008 μέσω Δημοπρα−
σίας, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
13.5.2008 και λήξης στις 20.7.2018.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». 
(ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628//6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/85247/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/85248/0023Α/27.12.2007 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2008».

14. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».
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15. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

16.Την υπ’ αριθμ. 2/34481/0023Α/9.5.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 13.5.2008 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε 
άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, δεκαετούς διάρκειας 
και λήξης 20.7.2018.

17. Το υπ’ αριθμ. 994/17.10.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ
(ανακοίνωση της Δημοπρασίας και της διάθεσης δε−
καετών ομολόγων στο αποταμιευτικό κοινό), αποφα−
σίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας που θα πραγματο−
ποιηθεί στις 21.10.2008, μέσω της οποίας θα διατεθούν 
στις 24.10.2008 τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη 
μορφή με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
(13.5.2008) του ομολόγου 10ετούς διάρκειας, σταθερού 
επιτοκίου, λήξης 20.7.2018, καθώς και τη διάθεση σε φυ−
σικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 24.10.2008 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας δέκα (10) ετών, με ημερομηνία αρ−
χικής έκδοσης 13.5.2008 και λήξης 20.7.2018.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,60% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό, το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια ΕΥΡΩ (€ 
1.500.000.000).

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

β. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20.7.2009 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

γ. Στις 24.10.2008 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 13.5.2008 (συμπε−
ριλαμβανομένης) μέχρι 24.10.2008 (μη συμπεριλαμβα−
νομένης) σε ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) 
δεκαδικά ψηφία.

δ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το πα−
ραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν επί της 
ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€1.000), με απόδοση η 
οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,60% 
επί το κλάσμα των ημερών 68/366 (για το χρονικό διά−
στημα από 13.5.2008 έως 20.7.2008) πλέον 4,60% επί το 
κλάσμα των ημερών 96/365 (για το χρονικό διάστημα 
από 20.7.2008 έως 24.10.2008). Έτσι οι δεδουλευμένοι 
τόκοι για το χρονικό διάστημα από την 13.5.2008 μέχρι 
την 24.10.2008 και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι
€ 20,65.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να 
πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεω−
ρείται, η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές 
στην Ελλάδα οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές 
συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) 
και θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 21 
Οκτωβρίου 2008, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ).

Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών έχουν 
μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι οποίοι υπο−
βάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές έκαστος. 
Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα υπολείπεται 
των πέντε εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€ 5.000.000) και δεν 
θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρατούμε−
νο ποσό. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστι−
κές αξίες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ
(€ 1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής.

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους τόκους (clean price).

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 
υποβάλλουν 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 20% 
του δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους 
ενδιαφερόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετο−
χή τους στις μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη 
ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται στη μέση 
σταθμική τιμή όλων των επιτυχών ανταγωνιστικών 
προσφορών.

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 
21 Οκτωβρίου 2008 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος.
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6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια 
ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 21 Οκτω−
βρίου 2008 και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλά−
δος, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή 
ώρα Ελλάδος της 23 Οκτωβρίου 2008), να υποβάλουν 
προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη 
μέση σταθμική τιμή της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων 
μέχρι συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% 
του δημοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η 
συνολική ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερ−
βαίνει 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 δημοπρασιών ομολόγων. Το τυχόν 
αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού θα κατανέμεται 
εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους Βασικούς Διαπραγ−
ματευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστι−
κών προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερό−
μενους μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 
23 Οκτωβρίου 2008, από την Τράπεζα της Ελλάδος 
(ΗΔΑΤ).

8) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

9) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

10) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2008, ημερο−
μηνία διάθεσης των τίτλων.

11) Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ISIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 13.5.2008.

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

13) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολό−
γων, όπως αυτοί περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 
2/34481/0023Α/9.5.2008 απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών.

16) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία επανέκδοσης και διακανονι−

σμού 24 Οκτωβρίου 2008, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 
2008, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά 
ιδρύματα, οι Χρηματιστές−μέλη του Χρηματιστηρί−
ου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι 
εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και 
έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την παραπάνω 
επανέκδοση (24.10.2008), μπορούν να διαθέτουν τους 
τίτλους, που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απε−
ριόριστα ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα έχουν 
καθορίσει οι ίδιοι.

Προϋπόθεση για την παραπάνω διάθεση είναι οι επεν−
δυτές να είναι φυσικά πρόσωπα−κάτοικοι της Ε.Ε., να 
διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦ.Μ.) και να 
έχουν μερίδα επενδυτή και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. του 
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A24030014), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσης τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύμα−
τα, ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της 
Τράπεζας της Ελλάδας για τη μεταφορά των ομολό−
γων από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας, GR0124030645) 
στο Β ISIN GR0A24030014 (έκδοσης για φυσικά πρό−
σωπα,), κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς και τις 
αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του 
Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή 
τοκομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των ει−
σπραχθέντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. 
Δηλαδή, ο φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της 
Ελλάδος, η οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελλη−
νικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2008 και για τα επόμενα 
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οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
    (3)
Ολοκλήρωση οριστικοποίηση κόστους και πιστοποίηση 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 
εταιρείας «ΓΚΡΙΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει υπαχθεί στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Με την υπ’ αριθμ. 5687/Π01/4/00032/Ε/ν. 3299/2004/ 
20.10.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Αττικής εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση 
κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΓΚΡΙΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέ−
ρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της 
ξενοδοχειακής μονάδας «ΟΛΥΜΠΙΚ», 2* αστέρων, δυναμι−
κότητας 19 δωματίων και 37 κλινών, συνολικού κόστους 
€ εννεακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων (943.000,00 €), 
από τα οποία 787.123,54 € αφορούν την συμβατική επέν−
δυση και 155.876,46 € την χρηματοδοτική μίσθωση.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 273.875,30 €, που αντιστοιχεί στο 34,79% της συμ−
βατικής δαπάνης της επένδυσης (787.123,54 €).

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
275.493,24 €, που αντιστοιχεί στο 35% της συμβατικής 
δαπάνης ποσού 787.123,54 €.

− Το ύψος της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ορίστηκε στο ποσό των 54.556,70 €, που αντιστοιχεί στο 
35% της δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού 
155.876,46 €

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 16.8.2007.

− Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της 
επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

− Εγκρίνουμε την καταβολή ολόκληρης της επιχορή−
γησης ποσού 275.493,24 € προς την επιχείρηση.

− Εγκρίνουμε την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθω−
σης ποσού 54.556,70 €, που θα καταβληθεί σε είκοσι 
(20) τριμηνιαίες δόσεις.

− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Π.Γ.Ε. Αττικής είναι 
η 29.9.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Γενική Διευθύντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ

    Αριθμ. 8005 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5276/31.7.2008 απόφασής 

μας που αφορά στην μετατροπή της Δημοτικής Επι−
χείρησης Τοπικής−Αγροτικής−Κοινωνικής Ανάπτυξης 
Πέτρας (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.Α.Π.) σε Κοινωφελή με την επωνυ−
μία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πέ−
τρας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 270 του ν. 
3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.) περί Επι−
χειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).

4. Τις υπ’ αριθμ. 16/10819/22.2.2007 και 77/71245/19.2.2007 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Νέου θε−
σμικού πλαισίου των Επιχειρήσεων ΟΤΑ» και περί «Δι−
ευκρινίσεων των ζητημάτων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές 
και κοινοτικές επιχειρήσεις», αντίστοιχα.

5. Την υπ’ αριθμ. 43254/31.7.2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «περί Κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και λειτουρ−
γίας Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών 
επιχειρήσεων του ν. 3463/2006».

6. Την υπ’ αριθμ. 43886/31.7.2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «περί Καθορισμού των αναγκαίων στοιχείων 
της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετα−
τροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής και 
το περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινω−
φελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης»

7. Την υπ’ αριθμ. 4200/20.5.2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΦΕΚ 943/Τ.Β/9.7.2003) «περί σύστασης αμιγούς Δημο−
τικής Επιχείρησης στο Δήμο Πέτρας με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής−Αγροτικής−Κοινωνικής 
Ανάπτυξης Πέτρας» (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.Α.Π.).

8. Την από 6/2008 Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πέτρας.

9. Την υπ’ αριθμ. 106/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πέτρας, περί «Μετατροπής της 
Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής−Αγροτικής−Κοινωνικής 
Ανάπτυξης Πέτρας» σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Δήμου Πέτρας με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕ−
ΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ».

10. Την υπ’ αριθμ. 5276/31.7.2008 απόφασή μας περί 
μετατροπής της Δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική 
Επιχείρηση Τοπικής−Αγροτικής−Κοινωνικής Ανάπτυξης 
Πέτρας» (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.Α.Π.) σε κοινωφελή επιχείρηση, με 
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Πέτρας» ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ., η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1713/τΒ/26.8.2008.

11. Το υπ’ αριθμ. 52864/18.9.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, από το οποίο προκύπτει η μη συμβα−
τότητα των περιγραφόμενων, στην ανωτέρω απόφαση, 
επιδιωκόμενων σκοπών της μετατραπείσας δημοτικής 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/86519/0022 (1)
Ρύθµιση της αποζηµίωσης Δικαιωµάτων Εκτελέσεως 

Χηµικών Εργασιών (Δ.Ε.Χ.Ε.) των υπαλλήλων του Γε−
νικού Χηµείου του Κράτους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3697/2008 «Ενί−

σχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», µε τις οποίες καταρ−
γούνται οι ειδικοί λογαριασµοί και εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών να ρυθµίσει µε 
αποφάσεις του τα θέµατα που αφορούν στις δαπάνες 
τους.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4328/1929 «Περί 
συστάσεως του Γενικού Χηµείου του Κράτους» όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες 

το ΓΧΚ µπορεί εφόσον αυτό δεν εµποδίζει την εύρυθµη 
λειτουργία του, να παρέχει µε αποζηµίωση τη συνδροµή 
του σε οργανισµούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1032/1946 
«Περί ατελούς εισαγωγής ειδών εκ της αλλοδαπής και 
ρυθµίσεως Τελωνειακών τινών ζητηµάτων», µε τις οποί−
ες κυρώνεται η Τ. 8831/31.12.1946 Α.Υ.Ο. «Περί τρόπου 
συµµετοχής Χηµικών Υπαλλήλων Γ.Χ.Κ. στα δικαιώµατα 
εκτελέσεως τελωνειακών εργασιών» και εξουσιοδοτεί−
ται ο Υπουργός των Οικονοµικών, όπως µε απόφασή του 
αναπροσαρµόζει το ύψος της ανωτέρω αποζηµίωσης 
προς τις εκάστοτε κρατούσες οικονοµικές συνθήκες.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2035036/4426/Α0024/ 
14.6.1994 Απόφασης Υφυπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα 
µε τις οποίες συστάθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος 
ειδικός λογαριασµός µε τίτλο «Ελληνικό Δηµόσιο −
Υπουργείο Οικονοµικών − Λογαριασµός Δικαιωµάτων 
Εκτελέσεως Χηµικών Εργασιών (Δ.Ε.Χ.Ε.)» και τις διατά−
ξεις της υπ’ αριθμ. 2/40810/Α0024/30.5.2000 Απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις οποίες 
ο λογαριασµός αυτός διατηρήθηκε εκτός Κρατικού 
Προϋπολογισµού.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 1041/1980 
(Φ.Ε.Κ.75/Α/2.4.1980) «Περί αυξήσεως των αποδοχών των 
Δηµοσίων εν γένει Υπαλλήλων κ.τ.λ.», σύµφωνα µε τις 
οποίες το έλλειµµα του ειδικού λογαριασµού Δ.Ε.Χ.Ε. 
καλύπτεται από το Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. και το περίσσευµά του 
κατατίθεται υπέρ του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.

6. Τις διατάξεις των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 12 
του ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α/2003) «Μισθολόγιο του 
Προσωπικού της Δηµόσιας Διοίκησης», σύµφωνα µε τις 
οποίες το κίνητρο απόδοσης των υπαλλήλων του Γ.Χ.Κ. 
βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό ΔΕΧΕ.

7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 
2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/18.2.1997) «Κατάργηση φορολογι−
κών απαλλαγών και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε τις 
οποίες το 50% της αποζηµίωσης ΔΕΧΕ φορολογείται 
αυτοτελώς.

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2041609/1011/0022/5.6.1997 
(ΦΕΚ 486/Β/11.6.1997) Α.Υ.Ο., σύµφωνα µε τις οποίες οι 
πληρωµές των πάσης φύσεως αποδοχών που καταβάλ−
λονται τακτικά και σταθερά κάθε µήνα µε µισθοδοτικές 
καταστάσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονο−
μικών γίνονται µέσω των Τραπεζών και Πιστωτικών 
Ιδρυµάτων που έχουν καθοριστεί µε την υπ’ αριθμ. 
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περιλαµβάνει το συνολικό ποσό (έξοδα) προϋπολογισµού, 
το πληρωτέο ποσό και τις κρατήσεις υπέρ δηµοσίου 
και υπέρ τρίτων.

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις 
των υπ’ αριθμ. 2080659/11636/0022/23.12.1997 (ΦΕΚ 1245/ 
31.12.1997 τ.Β΄), 2/42322/0022/6.7.1999 (ΦΕΚ 1432/ 12.7.1999 
τ.Β΄), 2/11860/0022/10.3.2000 (ΦΕΚ 347/17.3.2000 τ.Β΄), κοι−
νών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και 
Οικονοµικών και 2/6695/0022/15.2.2002 (ΦΕΚ 207/21.2.2002 
τ.Β΄) 2/27265/ 0022/25.6.2003, 2/30372/0022/18.7.2005 
(ΦΕΚ 1006/18.7.2005 τ.Β΄), 2/46315/0022/12.9.2006 (ΦΕΚ 
1444/2.10.2006 τ.Β΄), 2/27459/0022/15.6.2007 (ΦΕΚ 
970/15.6.2007 τ.Β΄) και 2/537140022/3.9.2008 (ΦΕΚ 
1772/3.9.2008 τ.Β΄) κοινές υπουργικές αποφάσεις των 
Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Οικονοµίας και Οικονοµικών.

4. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2008
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
 Αριθµ. 2/93892/0023Α (6)

Έκδοση δανείου ΙΚΑ 2008.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

(ΦΕΚ 178Α/1990) «Εκσυγχρονισµός και Ανάπτυξη του 
Δηµόσιου Τοµέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές 
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθµιση 
θεµάτων Δηµοσίου Χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 
(ΦΕΚ 43Α/22.3.1994) «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλ−
λήλων, εν γένει σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού 
Δηµοσίου και δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος 
Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων 
µε λογιστική µορφή (άυλοι τίτλοι)».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31Α΄/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
(ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) «Περί Δηµοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/97 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών «Περί των δαπανών εκδόσεως 
και εξυπηρετήσεως κ.λπ. Κρατικών Δανείων».

7. Την υπ’ αριθµ. 2/4627/0023Α/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός όρων, τύπου και 
κειµένου των οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου σε ΕΥΡΩ, 
σταθερού επιτοκίου».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 
160 Α/11.7.2002) «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής 
Ασφάλισης».

9. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ.2/5/οικ.29947/5281/24.11.2008.

10. Την υπ’ αριθµ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/
Β/2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών στους 
Υφυπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών», 
αποφασίζουµε: 

Τη διάθεση ποσού ύψους ενός δισεκατοµµυρίου εκατόν 
εβδοµήντα δυο εκατοµµυρίων Ευρώ (1.172.000.000,00 
€) στο ΙΚΑ−Ε.Τ.Α.Μ., για την εξόφληση υποχρεώσεων 
παρελθόντων οικονοµικών ετών, που αντιστοιχούν στη 
διαφορά της ετήσιας προβλεπόµενης χρηµατοδότησής 
του, µε ποσοστό 1% του Α.Ε.Π., σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του αρ. 4 του ν. 3029/2002 και της πραγµατοποιηθείσας 
χρηµατοδότησης, κατά την χρονική περίοδο 2003−2007, 
µε έκδοση οµολόγων.

Τα οµόλογα αυτά, τα οποία θα διατεθούν όπως ορίζεται 
παραπάνω, είναι άυλοι τίτλοι, µη ρευστοποιήσιµοι προ 
της λήξης τους, αλλά µεταβιβάσιµοι σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ., 
συνολικής ονοµαστικής αξίας ενός δισεκατοµµυρίου 
εκατόν εβδοµήντα δυο εκατοµµυρίων Ευρώ 
(1.172.000.000,00 €), τριετούς διάρκειας, επιτοκίου 4,40% 
ετησίως, ηµεροµηνίας έκδοσης 19.12.2008 και λήξης την 
19.12.2011.

Κατά τους λοιπούς όρους έκδοσης ισχύει η υπ’ αριθµ. 
2/ 4627/0023/25.1.2001, απόφαση του Υπ. Οικονοµικών 
«Γενικοί όροι οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου σταθερού 
επιτοκίου, σε Ευρώ».

Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού για 
τα οικονοµικά έτη 2008 έως 2011, η οποία θα καλυφθεί 
από τις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης 
του Δηµοσίου Χρέους, που θα εγγράφονται στους 
προϋπολογισµούς των αντίστοιχων ετών.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεµβρίου 2008
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. Α2−7195 (7)
Καθορισµός αριθµού ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων, 

προσλαµβανοµένων από τον Οργανισµό Λαϊκών 
Αγορών Θεσσαλονίκης, µε σύµβαση µίσθωσης έργου, 
για έκτακτες ανάγκες.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση 

της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

β) Του π.δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988) «Οργανισµός 
του Υπουργείου Εµπορίου» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

γ) Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εµπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης», 
όπως ισχύει µετά την έκδοση του π.δ. 122/17.3.2004 (ΦΕΚ 
85/Α/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού».

δ) Του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α΄) «Τροποποίηση του 
ν. 2323/1995 Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» και 
άλλες διατάξεις όπως ισχύει.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην 

Aνώνυμη Eταιρεία με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
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ΚΑ. 611.999 του ν. 257/1976 με τίτλο «Άτοκος λογα−
ριασμός καταθέσεων 1% αποφάσεως Υποεπιτρο−
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Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Νομικού Προσώπου «Κοινοτικός Παι−
δικός Σταθμός Ζωνιανών» Νομού Ρεθύμνης ........... 7
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σε υπαλλήλους της Ν.Α. Γρεβενών ................................. 8 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   267/ΕΓΔΕΚΟ 2000 (1)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην 

Aνώνυμη Eταιρεία με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙ−
ΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
• των άρθρων 7, 10, 11, και 13 του ν. 3429/2005 «Δη−

μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), 
όπως τροποποιημένο ισχύει,

• των άρθρων 16, 53, 59 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Το υπ’ αριθμ. 91/23.10.2008 έγγραφο της εταιρείας 
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. με θέμα «Έγκριση σύναψης 
συμβάσεων έργου στην εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις 
Α.Ε.».

3. Το υπ’ αριθμ. 2/82553/27.11.2008 έγγραφο της 20ης 
Δ/νσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

4. Την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς την Διϋπουργική 
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με 
θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού στην εταιρεία με την 
επωνυμία ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ.», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη από την εταιρεία Ψηφιακές 
Ενισχύσεις Α.Ε τριάντα (30) συμβάσεων μίσθωσης έργου 
ειδικών κατηγοριών όπως αυτό θα εξειδικεύεται στις 
σχετικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις αυτές θα αφορούν 
παροχή υπηρεσιών από στελέχη πανεπιστημιακής και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης στους παρακάτω τομείς εν−
δεικτικά: Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Διπλωματού−
χων Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Πληρο−
φορικής), Οικονομικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, 
Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την αιτού−
μενη πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπο−
λογισμό της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. και θα 
καλυφθεί από τον οικείο προϋπολογισμό της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ–ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
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10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

    Αριθμ. 2/96722/0023Α (2)

Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2009.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 4 του ν. 2515/1997/

ΦΕΚ 154/Α΄/25.7.1997 «Περί Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του ν. 
2733/1999/ΦΕΚ 155/Α/30.7.1999.

2. Τις διατάξεις του ν. 2628/ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(ΟΔΔΗΧ) και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 161/21.3.2000 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Έγκριση του Κανονισμού Λει−
τουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς 
Τίτλων (ΗΔΑΤ) και του Κανονισμού Λειτουργίας της 
Ηλεκτρονικής Αγοράς Συμφωνιών Επαναγοράς», όπως 
τροποποιήθηκε από τις όμοιες υπ’ αριθμ. 74/13.2.2001 
και 60/20.1.2004,

4. Την υπ’ αριθμ. 2/80010/0023Α/21.11.2000 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός Λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς», όπως τροπο−
ποιήθηκε από τις υπ’ αριθμ. 2/75304/0023Α/20.12.2001, 
2/75515/0023Α/ 20.12.2002, 2/73093/0023Α /31.12.2003, 2/7
2511/0023Α/29.12.2004, 2/70563/0023Α/27.12.2005, 2/75193/ 
0023Α/28.12.2006 και 2/85247/0023Α/27.12.2007 όμοιες.

5. Την υπ’ αριθμ. 2023976/2848/0023/1998 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου για την πρώτη εφαρμογή του θεσμού των Βα−
σικών Διαπραγματευτών Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με τις υπ’ αριθμ. 2/70200/0023/6.10.1999, 
2/63981/0023/14.4.2000, 2/65793/0023 Α/12.11.2002, 2/76255/0023 
Α/31.12.2002, 2/9450/0023Α/18.2.2005, 2/30283/0023Α/7.6.2005 
και 2/12023/0023Α/21.2.2007 όμοιες.

6. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β 
2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την από 22.12.2008 σχετική εισήγηση της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών 
και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την ένταξη των παρακάτω χρηματοπι−
στωτικών ιδρυμάτων (με αλφαβητική σειρά) στην ομά−
δα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς τίτλων του 
Ελληνικού Δημοσίου από την 1.1.2009 για περίοδο ενός 
ημερολογιακού έτους και αφού υπογραφούν οι σχετικές 
συμβάσεις προσχώρησης:

1. «ALPHA BANK»
2. «BANCA IMI S.P.A»
3. «BARCLAYS BANK PLC. »
4. «BAYERISCHE HYPO−UND VEREINSBANK»
5. «BNP PARIBAS S.A.»

6. «CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD»
7. «CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD»
8. «DEUTSCHE BANK AG»
9. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
10. «EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ»
11. «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»
12. «GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL»
13. «HSBC BANK PLC»
14. «INGBANKNV»
15. «JP MORGAN SECURITIES LTD»
16. «MERRILL LYNCH INTERNATIONAL»
17. «MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL LTD»
18. «NOMURA INTERNATIONAL PLC»
19. «ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC»
20. «SOCIETE GENERALE»
21. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ »
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 2/96254/0023Α (3)
Απόφαση επανέκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δη−

μοσίου κυμαινόμενου επιτοκίου, λήξης 4.4.2017, με 
άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 4.4.2005 
και διάθεσής τους στην Τράπεζα Πειραιώς».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16Α/1999).

7. Τις διατάξεις του ν.2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». 
(ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.».
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9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10.  Την υπ’ αριθμ.2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11.  Την υπ’ αριθμ. 2/20187/0023/20.4.2004 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου».

12.  Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του 
άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

13. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

14.  Την υπ’ αριθμ. 2/16653/0023Α/31.3.2005 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκ−
δοση στις 4.4.2005 ομολογιακού δανείου σε ευρώ, σε 
άυλη μορφή, κυμαινόμενου επιτοκίου, δωδεκαετούς δι−
άρκειας, λήξης 4.4.2017.

15.  Το υπ’ αριθμ. 1257/29.12.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
με την Τράπεζα Πειραιώς. 

16. Το υπ’ αριθμ. 155/19.12.2008, απόσπασμα πρακτι−
κού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΔΔΗΧ με την οποία εγκρίθηκε ομοφώνως η κατωτέρω 
συναλλαγή, αποφασίζουμε: 

Τη διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σε 
άυλη μορφή, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκ−
δοσης 4.4.2005 του ομολόγου δωδεκαετούς διάρκειας, 
κυμαινόμενου επιτοκίου, λήξης 4.4.2017, με ημερομηνία 
επανέκδοσης την 30.12.2008, συνολικής ονομαστικής 
αξίας εννιακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ 
(985.000.000,00 €). Τα ομόλογα θα διατεθούν στην Τρά−
πεζα Πειραιώς σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 30/12/2008

ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0528002315 04/04/05 4.4.17 5,511% 985.000.000,00 92,75 12.814.850,00 926.402.350,00

Για την ανωτέρω επανέκδοση η Τράπεζα Πειραιώς θα καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο στις 30.12.2008 το 
συνολικό ποσό των εννιακοσίων είκοσι εξ εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ 
(926.402.350,00 €), το οποίο αντιστοιχεί σε αξία διακανονισμού ευρώ 913.587.500,00 και δεδουλευμένους τόκους 
ευρώ 12.814.850,00. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/16653/0023/Α/ 31.3.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F

Αριθμ. 2/96255/0023Α (4)
Απόφαση επαναγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 

με ημερομηνία διακανονισμού 30.12.2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. 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 43Α/22.3.1994).

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 
«Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/ 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ 
27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ.2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α’ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Τις υπ’ αριθμ. 2/6620/0023Α/31.1.2007, 2/ 34481/ 0023Α/9.5.2008, 
2/1430/0023Α/12.1.2006, 2/ 60301/0023Α/9.11.2005, 2/20947/ 
0023Α/18.3.2008 και 2/6338/0023Α/29.1.2008 αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για έκδοση 
ομολόγων λήξης 20.9.2040, 20.7.2018, 20.7.2016, 10.11.2015, 
20.8.2013 και 20.3.2011, αντίστοιχα.
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12. Το υπ’ αριθμ. 1257/29.12.2008 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
με την Τράπεζα Πειραιώς.

13. Το υπ’ αριθμ. 155/19.12.2008, απόσπασμα πρακτικού 
της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΔΔΗΧ, με την οποία εγκρίθηκε ομοφώνως η κατωτέρω 
συναλλαγή, αποφασίζουμε: 

Την επαναγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 30.12.2008, ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, συνολικής 
ονομαστικής αξίας εννιακοσίων ογδόντα πέντε 
εκατομμυρίων ευρώ (€ 985.000.000,00), σύμφωνα με 
τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, από την Τράπεζα 
Πειραιώς.

ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ TOK. ONOM. ΑΞΙΑ
ΚΑΘ. 

ΤΙΜΗ
ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0138002689 06/02/07 20/09/40 4,60% 80.000.000,00 78,72 1.018.400,00 63.994.400,00
GR0124030645 13/05/08 20/07/18 4,60% 235.000.000,00 95,12 6.836.150,00 230.368.150,00

GR0124028623 18/01/06 20/07/16 3,60% 210.000.000,00 90,74 3.376.800,00 193.930.800,00

GR0124027617 10/11/05 10/11/15 3,70% 50.000.000,00 92,85 253.500,00 46.678.500,00
GR0114021463 26/03/08 20/08/13 4,00% 160.000.000,00 95,47 4.884.800,00 157.636.800,00

GR0110019214 01/02/08 20/03/11 3,80% 250.000.000,00 98,67 8.662.500,00 255.337.500,00

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στην προαναφερθείσα τράπεζα, 
για αξία διακανονισμού και δεδουλευμένους τόκους, 
το συνολικό ποσό των εννιακοσίων σαράντα επτά 
εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα εξ χιλιάδων εκατόν 
πενήντα ευρώ (€ 947.946.150,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
F

  Αριθμ. 2/67494/Α0024 (5)
Κλείσιμο του Ανενεργού τρεχούμενου λογαριασμού 

ΚΑ.611.999 του ν.257/1976 με τίτλο «Άτοκος λογαρι−
ασμός καταθέσεων 1% αποφάσεως Υποεπιτροπής 
Πιστώσεων 134/1/7.5.1976».

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 2 του ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της 

διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των 
δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α/ 2008).

2. Του ν. 257/1976 «Περί επιβολής εκτάκτου εισφοράς 
επί των τυχόντων δανείων και πιστώσεων, βάσει του 
ποσού των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων και περί 
τροποποιήσεως φορολογικών τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 
26/Α/1976).

3. Των άρθρων 60−63 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995).

4. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/1995).

5. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/
Β/2007).

6. Το υπ’ αριθμ. 16/2.6.2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος με θέμα το κλείσιμο του αδρανή ειδικού 
λογαριασμού του ν. 257/1976.

7. Το γεγονός ότι:
α) ο λογαριασμός παραμένει αδρανής από τη σύσταση 

του.
β) από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το κλείσιμο του ειδικού λογαριασμού του ν.257/1976, 

ΚΑ.611.999 με τίτλο «Άτοκος λογαριασμός καταθέσεων 1% 
αποφάσεως Υποεπιτροπής Πιστώσεων 134/1/7.5.1976».

2. Τη μεταφορά του υπάρχοντος πιστωτικού 
υπολοίπου στο λογαριασμό 200/1 «Ε.Δ.−Συγκέντρωση 
εισπράξεων και πληρωμών» μερίδα Γραφείου Υπολόγου 
Συμψηφισμών (Δ24−Γ).

3. Την εμφάνιση του υπολοίπου αυτού που θα 
μεταφερθεί στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού 
από το Γραφείο Συμψηφισμών στον ΚΑΕ 3916 
«περιερχόμενα στο Δημόσιο υπόλοιπα περιουσίας 
Ειδικών Ταμείων και Λογαριασμών» με ενημέρωση της 
Δ20 Προϋπολογισμού.

4. Τυχόν μελλοντικές εισπράξεις υπέρ του ανωτέρω 
καταργούμενου λογαριασμού θα κατατίθενται στο 
λογαριασμό 200/1 «Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων −
Πληρωμών» και θα εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού 
Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 3916).

Απαιτήσεις που τυχόν προκύψουν, θα πληρωθούν από 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
        Αριθμ. 3122.1/4274/24650 (6)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή Υποκαταστή−

ματος της εταιρείας ALMA MARITIME LIMITED που 
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 

77/ τ.Α΄/1975) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/31.8.1994) τροποποιήθηκε με το 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τριάντα έξι 
(36) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου 
χρόνου του Εθνικού Τυπογραφείου. ............................. 1

Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημο−
σίου διάρκειας 5 ετών στις 28.1.2009 μέσω κοινο−
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Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 
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Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ του 
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Δήμου Χολαργού............................................................................ 9  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15090 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τριάντα έξι (36) 

υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρό−
νου του Εθνικού Τυπογραφείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του 
ν. 3254/2004 «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Πα−
ραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις».

3. Το π.δ. 188/1996 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογρα−
φείου» (ΦΕΚ 146/Α/96), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 
13/2005 (ΦΕΚ 11/Α/2005) και 26/2005 (ΦΕΚ 43/Α/2005).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 απόφαση «Επέ−
κταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται 
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ215/Β/2004).

5. Την ανάγκη απασχόλησης τριάντα έξι (36) υπαλ−
λήλων του Εθνικού Τυπογραφείου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου, πέραν του καθ’ υποχρέωση κανονικού 
ωραρίου εργασίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων και 
επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν κάθε φορά από 
την υφή των εργασιών που εκτελούνται στο Εθνικό 
Τυπογραφείο.

6. Την υπ’ αριθμ. 423/21.1.2009 έγκριση υπερωριακής 
εργασίας της Επιθεώρησης Εργασίας για τριάντα έξι 
(36) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του Εθνικού Τυπογραφείου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού ύψους ενενήντα τέσσερις (94.000,00) 
€ και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0511 του Φ.07.170 του 
Εθνικού Τυπογραφείου για την οποία υπάρχει πίστωση, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με την προ−
βλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του προσωπικού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του σκεπτικού για τους 
αναφερόμενους σ’ αυτή λόγους, ως ακολούθως:

α) Τριάντα ένα (31) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων 
του Εθνικού Τυπογραφείου να εργάζονται υπερωριακά 
έως 2 ώρες ημερησίως και μέχρι συμπληρώσεως 120 
ωρών συνολικά για τον καθένα για το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και

β) Πέντε (5) εργατοτεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έως 
3 ώρες ημερησίως και μέχρι συμπληρώσεως 30 ωρών 
συνολικά για τον καθένα χωριστά το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2009 έως 30.6.2009.

Με μηνιαίες αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα του 
Εθνικού Τυπογραφείου θα ορίζονται οι υπάλληλοι με 
ονομαστικό κατάλογο και οι αντίστοιχες ώρες απα−
σχόλησης.
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Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωριακής 
εργασίας, ορίζονται οι αρμόδιοι Διευθυντές του Εθνικού 
Τυπογραφείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 2/5004/0023A (2)
 Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 5 ετών στις 28.1.2009 μέσω κοινοπραξίας 
και λήξης στις 20.8.2014 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/
1999 (ΦΕΚ 16Α/1999)). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/
1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπα−
νών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/
27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2Α/8.1.2009).

11.  Την υπ’ αριθμ. 2/96722/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2009».

12. Τα σχέδια του πληροφοριακού φυλλαδίου (Offering 
Circular) και της συμφωνίας εγγραφής (Subscription 

Agreement), καθώς και το υπ’ αριθμ. 112/21.1.2009 έγ−
γραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Όροι κοινοπρακτικής έκδοσης 
νέου 5ετούς ομολόγου), αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 28.1.2009 κοινοπρακτικού ομολογια−
κού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου 5,50%, 
διάρκειας 5 ετών και λήξης 20.8.2014. Τα ομόλογα θα 
διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, όπως περιγρά−
φεται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία 
εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον 
κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς. 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, δι−
άρκειας 5 ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει 
στις 28.1.2009 και λήγει στις 20.8.2010 (long coupon), στα−
θερού επιτοκίου και ημερομηνία λήξης την 20.8.2014.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (28.1.2009), τα 

ομόλογα  θα εκδοθούν υπό το άρτιο, με τιμή 99,346%. 
5.Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία 

ανέρχεται σε 0,15%  επί της ονομαστικής αξίας. 
6.Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται σε 

πέντε δισεκατομμύρια, πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ 
(€ 5.500.000.000). 

7. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 5,50% ετη−
σίως, και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομο−
λόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία χιλίων ευρώ (€ 1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και κα−
ταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πλη−
ρωμής τόκου ορίζεται η 20.8.2010 και για τα επόμενα 
έτη την ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
σε ετήσια βάση.

β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα 
υπολογιστεί τόκος από την 28.1.2009 (συμπεριλαμβανο−
μένης) έως την 20.8.2010 (μη συμπεριλαμβανομένης). Οι 
τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογι−
σθούν επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€ 1.000), με 
απόδοση η οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 
5,50% επί το κλάσμα ημερών 204/365 (για το χρονικό 
διάστημα από 28.1.2009 έως 20.8./2009) πλέον 365/365 
επί 5,50% (για το χρονικό διάστημα από 20.8.2009 έως 
20.8.2010) και είναι ίση με 8,573973%. Έτσι οι τόκοι για 
το παραπάνω χρονικό διάστημα και για ονομαστική αξία 
€ 1.000 είναι € 85,74. 

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφλη−
ση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να 
πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρεί−
ται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην 
Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλ−
λάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα 
Τ.Α.R.G.E.T.
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10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστή−
ριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (Ο.Τ.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
ISIN.

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 28.1.2009, ημερομηνία έκδο−
σης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

Β΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης 28 Ιανουαρίου 2009 

(συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες, δηλαδή από την Πέμπτη 29.1.2009 μέχρι και την 
Τετάρτη 4.2.2009, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα 
πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη του Χρη−
ματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποίοι 
είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος 
και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την παρα−
πάνω έκδοση, μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους που 
κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα σε απεριόριστα ποσά 
σε τιμή μεταπώλησης 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A14022815), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

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 τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN GR0114022479) στο Β ISIN GR0A14022815 
(έκδοσης για φυσικά πρόσωπα) κατά την συνήθη διαδι−
κασία, καθώς και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυ−
τών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέντων 
τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο φόρος 
για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων κατα−
βάλλεται άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εν 
συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα καλυφθεί από 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ 
προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
η οποία θα εγγράφεται στις κατ΄ έτος προβλέψεις δα−
πανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2009

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F

        Αριθμ. Β2 − 425 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Γε−

νικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανά−
πτυξης. 

  O ΥΦYΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνηση και Κυ−

βερνητικά όργανα».
2. Το π.δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει.

3. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
όπως ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/17.3.2004 (ΦΕΚ 
85/Α/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/Α/19.9.2007) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 4/2009 (ΦΕΚ 2/Α/8.1.2009) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/9549/0023/A (1)
  Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 4−ετών στις 11.2.2009, λήξης 20.2.2013, με 
ιδιωτική τοποθέτηση.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI 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΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

3. 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΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16/Α΄/99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/
27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/20187/0023/20.4.2004 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, κυμαινομένου επιτοκίου».

9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2/Α΄/8.1.2009).
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3862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

10. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νο−
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1998).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/96722/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2009».

12. Το υπ’ αριθμ. 186/6.2.2009 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ για 
τους όρους έκδοσης του ομολόγου, αποφασίζουμε:

Την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε 
Ευρώ, σε άϋλη μορφή, κυμαινομένου επιτοκίου, 4−ετούς 
διάρκειας, λήξης 20.2.2013. Τα ομόλογα θα εκδοθούν στις 
11.2.2009 και θα διατεθούν με Ιδιωτική Τοποθέτηση και 
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους έκδοσης. 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Τα ομόλογα θα διατεθούν στο άρτιο (100%).
2. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκ−

δοσής τους προς επιτόκιο κυμαινόμενο το οποίο ορίζεται 
ίσο με το προσφερόμενο διατραπεζικό επιτόκιο για 6−μηνη 
τοκοφόρο περίοδο (6−month Euribor), στη χρηματαγορά 
της Ευρωζώνης στις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσι−
μες ημέρες πριν την έναρξη της κάθε τοκοφόρου περιόδου 
πλέον ενός περιθωρίου 2,00%. Το περιθώριο αυτό (2,00%) 
θα ισχύει για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

3. Για την πρώτη 6μηνη τοκοφόρο περίοδο, η οποία 
αρχίζει στις 11 Φεβρουαρίου 2009 (συμπεριλαμβανο−
μένης) και λήγει στις 20 Αυγούστου 2009 (μη συμπε−
ριλαμβανομένης), το επιτόκιο ορίζεται στο 4,086% 
(2,086%+2,00%).

4. Για τις επόμενες τοκοφόρους περιόδους το επιτόκιο 
θα προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παραπάνω παράγραφο 2, καθώς και στην απόφαση του 
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών «Γενικοί όροι έκδοσης 
των ομολόγων κυμαινομένου επιτοκίου σε Ευρώ, που 
εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο». 

5. Ο τόκος των ομολόγων υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€ 1.000), με βάση τον πραγ−
ματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
360 ημερών (Act/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

6. Το ποσό της έκδοσης ορίζεται σε δύο δισε−
κατομμύρια, οκτακόσια είκοσι εκατομμύρια Ευρώ 
(€ 2.820.000.000,00) και κατανέμεται στις τράπεζες 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα κατανομής:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ

Alpha Bank 1.200.000.000,00 €

Banca IMI 340.000.000,00 €

EFG−Eurobank 300.000.000,00 €

Piraeus Bank 300.000.000,00 €

National Bank of Greece 680.000.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ:  2.820.000.000,00 €

7. Για τη διάθεση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο θα κα−
ταβάλλει στις παραπάνω τράπεζες προμήθεια ίση με 
0,125%.

8. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 11.2.2009, ημερομηνία έκδο−
σης των τίτλων.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί όροι ομολό−
γων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινομένου 
επιτοκίου, όπως περιγράφονται στην υπ’  αριθμ. 
2/20187/0023/20.4.2004 απόφασή μας.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. 
Η δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται 
από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα προβλέπονται 
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Aριθμ. 2/13258/0023Α (2)
    Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25.7.2030 στις 28.2.2009.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

3. 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΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16/Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 247/Α΄/
27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
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Αριθμ. 2/13256/0023Α (4)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25.7.2025 στις 28.2.2009.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

3. 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΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16/Α΄/1999)), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/
27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1998).

9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2/Α΄/8.1.2009).

10. Την υπ’ αριθμ. 2/16773/0023/Α΄/20.3.2003 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.3.2003 
κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δα−
νείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2025», καθώς και τις 
αριθμ. 2/5333/0023Α/30.1.2004, 2/17201/0023Α/2.4.2004, 
2/32020/0023Α/16.6.2005 και 2/18746/0023Α/7.4.2006 
όμοιες, για την επανέκδοση (re opening) στις 3.2.2004, 
5.4.2004, 21.6.2005 και 12.4.2006, αντίστοιχα.

11. Την υπ’ αριθμ. 2/13615/0023/Α΄/13.3.2006 (ΦΕΚ 387/
Β΄/30.3.2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς 
της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων 
ομολόγων, λήξης 25.7.2025, έτος βάσης 2005=100», απο−
φασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38001 531, λήξης 
25.7.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα Φε−
βρουάριο 2009 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−

ΜΟΓΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΛΟΓΟΣ 
ΔΕΙΚΤΩΝ 
(INDEX 
RATIO)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕ−
ΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

28.2.2009 7.200.000.000,00 107,75536 1,13626 8.181.072.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−
ράς της 28.2.2009 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25.7.2002. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επα−
νακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο 94,83337, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθε−
ωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Aριθμ. 2/11184/0023Α (5)
    Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 3 ετών στις 17.2.2009 μέσω κοινοπραξίας 
και λήξης στις 20.3.2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).
2. 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΄/22.3.1994).

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΄/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α΄/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/
27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».
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8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1998).

10. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2/Α΄/8.1.2009).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/96722/0023Α/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2009».

12. Τα σχέδια του πληροφοριακού φυλλαδίου (Offering 
Circular) και της συμφωνίας εγγραφής (Subscription 
Agreement), καθώς και το υπ’ αριθμ. 206/10.2.2009 έγ−
γραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Όροι κοινοπρακτικής έκδοσης 
νέου 3ετούς ομολόγου αναφοράς), αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 17.2.2009 κοινοπρακτικού ομολογια−
κού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου 4,30%, 
διάρκειας 3 ετών και λήξης 20.3.2012. Τα ομόλογα θα 
διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, όπως περιγρά−
φεται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία 
εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον 
κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, δι−
άρκειας 3 ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει 
στις 17 Φεβρουαρίου 2009 και λήγει στις 20 Μαρτίου 
2010 (long coupon), σταθερού επιτοκίου και ημερομηνία 
λήξης την 20.3.2012.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αθλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (17.2.2009), τα 

ομόλογα θα εκδοθούν υπό το άρτιο, με τιμή 99,757%.
5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία 

ανέρχεται σε 0,10% επί της ονομαστικής αξίας.
6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται σε 

επτά δισεκατομμύρια ευρώ (€ 7.000.000.000,00).
7. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 4,30% ετη−

σίως, και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομο−
λόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€ 1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και κα−
ταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πλη−
ρωμής τόκου ορίζεται η 20.3.2010 και για τα επόμενα 
έτη την ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
σε ετήσια βάση.

β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα 
υπολογιστεί τόκος από την 17η Φεβρουαρίου 2009 
(συμπεριλαμβανομένης) έως την 20η Μαρτίου 2010 
(μη συμπεριλαμβανομένης). Οι τόκοι για το παραπάνω 
χρονικό διάστημα θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης 
ονομαστικής αξίας (€ 1.000), με απόδοση η οποία προ−

κύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,30% επί το κλάσμα 
ημερών 31/365 (για το χρονικό διάστημα από 17.2.2009 
έως 20.3.2009) πλέον 365/365 επί 4,30% (για το χρονικό 
διάστημα από 20.3.2009 έως 20.3.2010) και είναι ίση με 
4,665205%. Έτσι οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διά−
στημα και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 46,65.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.A.R.G.E.T.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
ISIN.

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2009, ημερο−
μηνία έκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

Β΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης 17 Φεβρουαρίου 2009 

(συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες, δηλαδή από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009 
μέχρι και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009, η Τράπεζα 
Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρη−
ματιστές − μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και 
λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από 
την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους 
ομόλογα από την παραπάνω έκδοση, μπορούν να διαθέ−
τουν τους τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα 
σε απεριόριστα ποσά σε τιμή μεταπώλησης 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 
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να έχουν μερίδα επενδυτή και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A10021571), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

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 τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN GR0110021236 στο Β ISIN GR0A10021571 
(έκδοσης για φυσικά πρόσωπα) κατά την συνήθη δια−
δικασία, καθώς και τις αντίστοιχες μερίδες των επεν−
δυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδί−
ων καταβάλλεται άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η 
οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. 
Η δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται 
από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα προβλέπονται 
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2009

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Aριθμ. 2/5021/0025 (6)
    Επανακαθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητι−
κών επιστολών της CITIΒΑΝΚ INTERNATIONAL PLC. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου 

του ν. 2441/1996 (ΦΕΚ 256/Α΄/1996) «Κύρωση της από 
8.8.1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατά−
ξεις».

2) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 1128/Α΄/1988).

3) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β΄/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών».

4) Την υπ’ αριθμ. 2/49256/0004/23.11.2006 (ΦΕΚ 1816/Α΄/
2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας 
να υπογράφουν με «εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προ−
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών 
Κληροδοτημάτων».

5) Την υπ’ αριθμ. 2028691/4534/3.8.1995 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών, «Καθορισμός ανωτάτου ορί−
ου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες 
που γίνονται δεκτές από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε 
διαγωνισμούς ή Συμβάσεις για εκτέλεση έργων, προ−
μήθειες κ.λπ.».

6) Την υπ’ αριθμ. 2/25813/0025/14.5.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Αύξηση ανω−
τάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από την 
CITIBANK INTERNATIONAL PLC».

7) Το από 22.1.2009 έγγραφο της ανωτέρω Τράπεζας 
με το οποίο ζητά επανακαθορισμό του ανωτάτου ορίου 
έκδοσης εγγυητικών επιστολών προς το Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ.

8) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται 
σήμερα.

9) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Επανακαθορίζουμε το ανώτατο όριο έκδοσης εγγυ−
ητικών επιστολών της CITIBANK INTERNATIONAL PLC 
στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου, διακοσίων εκα−
τομμυρίων Ευρώ, (1.200.000.000 €), με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων παρέχονται από 
τις Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγυήσεις 
στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι−
καίου για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λπ., (υπ’ αριθμ. 
2028691/4534/3.8.1995 απόφαση του Υπουργού των Οι−
κονομικών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2009

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΖΙΟΥΝΗΣ

F
(7)

    Επιβολή προστίμου για παράβαση του ν. 2121/1993 
«Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 1/08/24.1.2008 καταλογιστική πρά−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΙ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Ο.Ε.», με δ.τ «SOLAR COLLECTOR», 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 13887/ΥΠΕ/5/0504/Ε/Ν.3299/27.2.2009 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο−

μίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επι−
χείρησης ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
0.Ε με το δ.τ «SOLAR COLLECTOR», στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 
98 KW, στη θέση « Καβαλικευτό» του Δ.Δ Μοδιού του 
Δ. Τιθορέας, του Νομού Φθιώτιδας, συνολικής δαπάνης 
πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων τρι−
άντα εννέα (575.239) €.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακόσιες τριάντα χιλιάδες 
ενενήντα πέντε (230.095) €.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 
10.11.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
      Αριθμ. 2/17548/0023Α (2)
Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 10 ετών στις 11.3.2009 μέσω κοινοπραξίας 
και λήξης στις 19.7.2019.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. 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 43Α/22.3.1994).

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 178Α/17.12.1990).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 
2682/1999 (ΦΕΚ 16Α/1999). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δα−
πανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 
27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α /6.7.1998).

10. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2Α/8.1.2009).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/96722/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2009».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/96725/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Τα σχέδια του πληροφοριακού φυλλαδίου (Offering 
Circular) και της συμφωνίας εγγραφής (Subscription 
Agreement), καθώς και το υπ’ αριθμ. 317/4.3.2009 έγγρα−
φο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Όροι κοινοπρακτικής έκδοσης νέου 
10ετούς ομολόγου αναφοράς), αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 11.3.2009 κοινοπρακτικού ομολογιακού 
δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου 6,00%, δι−
άρκειας 10 ετών και λήξης 19.7.2019. Τα ομόλογα θα διατε−
θούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, όπως περιγράφεται στο 
πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία εγγραφής, 
σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον κανονισμό 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, δι−
άρκειας 10 ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει 
στις 11 Μαρτίου 2009 και λήγει στις 19 Ιουλίου 2010 (long 
coupon), σταθερού επιτοκίου και ημερομηνία λήξης την 
19.7.2019.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (11.3.2009), τα 

ομόλογα θα εκδοθούν υπό το άρτιο, με τιμή 98,929%. 
5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία 

ανέρχεται σε 0,20% επί της ονομαστικής αξίας. 
6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται 

σε επτά δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ 
(€ 7.500.000.000,00). 

7. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 6,00% ετησίως, 
και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

8.α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€ 1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και κα−
ταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πλη−
ρωμής τόκου ορίζεται η 19.7.2010 και για τα επόμενα 
έτη την ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
σε ετήσια βάση.

β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα 
υπολογιστεί τόκος από την 11η Μαρτίου 2009 (συμπε−
ριλαμβανομένης) έως την 19η Ιουλίου 2010 (μη συμπε−
ριλαμβανομένης). Οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει από 
το ονομαστικό επιτόκιο 6,00% επί το κλάσμα ημερών 
495/365 (για το χρονικό διάστημα από 11.3.2009 έως 
19.7.2010) και είναι ίση με 8,136986%.

Έτσι οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και 
για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 81,37.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(Ο.Τ.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
ISIN.

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 11 Μαρτίου 2009, ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.
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17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

Β΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης 11 Μαρτίου 2009 (συ−

μπεριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέ−
ρες μετά, δηλαδή από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 
μέχρι και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009, η Τράπεζα 
Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρη−
ματιστές − μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και 
λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από 
την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους 
ομόλογα από την παραπάνω έκδοση, μπορούν να διαθέ−
τουν τους τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα 
σε απεριόριστα ποσά σε τιμή μεταπώλησης 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A24031020), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

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 τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN GR0124031650 στο Β ISIN GR0A24031020 
(έκδοσης για φυσικά πρόσωπα) κατά την συνήθη διαδι−
κασία, καθώς και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυ−
τών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδί−
ων καταβάλλεται άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η 
οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. 
Η δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται 
από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα προβλέπονται 
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F

(3)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση.

  Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 406/2003/2009 Καταλογιστι−
κής μας Πράξης που εκδόθηκε την 10.3.2009 κατά τις 
διατάξεις των άρθ. 142 §2 και 155 του ν. 2960/2001 «Περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελω−
νειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλήθη 
στον Qadir (Kader) Khalil του Ahmad και της Rabia(Babi), 
γεν. 1.1.1974 στο Ιράκ, πρώην κάτοικο Αθηνών − Γερανίου 
13 ή 19 ή Μενάνδρου 19 ή Αγ.Κωνσταντίνου 17 και νυν 
αγνώστου διαμονής και με Α.Φ.Μ.:141301418.

Πολλαπλό τέλος 1.500,00 (€) (χίλια πεντακόσια ευρώ), 
ήτοι το ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο 150 § 1 του ν. 
2960/2001.

Το ανωτέρω πολλαπλό τέλος υπόκειται σε Τ.Χ. & ΟΠΑ. 
2,4 % κατά την είσπραξή του.

Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
60 ημερών από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΟΛΓΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ

F

(4)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση.

  Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 83/2006/2009 Καταλογιστικής 
μας Πράξης που εκδόθηκε την 10.3.2009 κατά τις δια−
τάξεις των αρθ. 142 §2 και 155 του ν. 2960/2001 «Περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελω−
νειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλήθη 
στον Qadir (Kader) Khalil του Ahmad και της Rabia(Babi), 
γεν. 1.1.1974 στο Ιράκ, πρώην κάτοικο Αθηνών − Γερανίου 
13 ή 19 ή Μενάνδρου 19 ή Αγ. Κωνσταντίνου 17 και νυν 
αγνώστου διαμονής και με Α.Φ.Μ. 141301418.

Πολλαπλό τέλος 1.500,00 (€) (χίλια πεντακόσια ευρώ), 
ήτοι το ελάχιστο σύμφωνα με το άρθρο 150 § 1 του ν. 
2960/2001.

Το ανωτέρω πολλαπλό τέλος υπόκειται σε Τ.Χ. και 
Ο.Γ.Α. 2,4 % κατά την είσπραξή του.

Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΟΛΓΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/19219/0023/Α (1)
  Απόφαση επανέκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δη−

μοσίου κυμαινόμενου επιτοκίου, λήξης 20.02.2013, με 
άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 11.2.2009.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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/τ.Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151/τ.Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/ 
τ.Α΄/27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/τ.Β΄/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/20187/0023/20.4.2004 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, κυμαινομένου επιτοκίου».

9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2/τ.Α΄/8.1.2009).

10. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νο−
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/6.7.1998).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/96725/0023Α/30.12.2008 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/96722/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2009».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/9549/0023Α/9.2.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 4−ετών στις 
11.2.2009, λήξης 20.2.2013, με ιδιωτική τοποθέτηση»

14. Το υπ’ αριθμ. 372/9.3.2009 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ για 
τους όρους έκδοσης του ομολόγου, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σε 
άυλη μορφή, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδο−
σης 11.2.2009 του ομολόγου 4−ετούς διάρκειας, κυμαινό−
μενου επιτοκίου, λήξης 20.2.2013, με ημερομηνία επανέκ−
δοσης την 16.3.2009, συνολικής ονομαστικής αξίας τριών 
δισεκατομμυρίων ευρώ (3.000.000.000,00 €).

Τα ομόλογα θα διατεθούν στην τράπεζα Goldman 
Sachs International με ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:
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ΙSIN EΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔ. ΤΡΕΧΟΝ. ΤΟΚΟΜ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR512001356 11.2.2009 20.2.2013 16.3.2009 4,086% 3.000.000.000,00 99,60 11.250.000,00 2.999.250.000,00

Για την ανωτέρω επανέκδοση η τράπεζα Goldman Sachs International θα καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο, στις 
16.3.2009, το συνολικό ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.999.250.000,00 €) το οποίο αντιστοιχεί σε αξία διακανονισμού 2.988.000.000,00 ευρώ 
και δεδουλευμένους τόκους 11.250.000,00 ευρώ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 2/9549/0023/Α/9.2.2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & 
Οικονομικών 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 

το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. 
Η δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα προβλέπονται 
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F

    Αριθμ. 2/24335/0023Α (2)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25.7.2025 στις 31.1.2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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/τ.Α΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/8.2.1994).

3. 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/τ.Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151/τ.Α΄/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/
τ.Α΄/27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 

σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/τ.Β΄/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/6.7.1998).

9. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2/τ.Α΄/8.1.2009).

10. Την υπ’ αριθμ. 2/16773/0023/Α/20.3.2003 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 
27.03.2003 κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομο−
λογιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.07.2025», 
καθώς και τις υπ’ αριθμ. 2/5333/0023Α/30.1.2004, 
2/17201/0023Α/2.4.2004, 2/32020/0023Α/16.6.2005 και 
2/18746/0023Α/7.4.2006 όμοιες, για την επανέκδοση (re 
opening) στις 3.2.2004, 5.4.2004, 21.6.2005 και 12.4.2006, 
αντίστοιχα.

11. Την υπ’ αριθμ. 2/13615/0023/Α/13.3.2006 (ΦΕΚ 387/ 
τ.Β΄/30.3.2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς 
της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων 
ομολόγων, λήξης 25.7.2025, έτος βάσης 2005=100», απο−
φασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38001 531, λήξης 
25.7.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα Ιανου−
άριο 2009 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

(INDEX RATIO)
ANΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31.1.2009 7.200.000.000,00 107,91774 1,13797 8.193.384.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−
ράς της 31.1.2009 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25.7.2002. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επα−

νακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο 94,83337, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθε−
ωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών 
στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 740
22 Απριλίου 2009

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
‘Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του οργα−

νισμού του κοινωφελούς ιδρύματος με την επω−
νυμία «Ίδρυμα Πέτρου Γ. Ζήση» (π.δ. 339/17.5.1975 
– ΦΕΚ 99Α), που κυρώθηκε με το από 21.11.1991 
π.δ. (ΦΕΚ 983Β) και τροποποιήθηκε με το από 
30.9.2002 (ΦΕΚ 1364Β) όμοιο. ............................................... 1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση επανέκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δη−

μοσίου διάρκειας 5 ετών, λήξης 20.8.2014, με άνοιγ−
μα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 28.1.2009, 
μέσω κοινοπραξίας. ..................................................................... 2

Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους ακι−
νήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) νομικών προσώπων−ξενοδοχεια−
κών επιχειρήσεων έτους 2009............................................ 3 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

 ‘Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του οργανισμού 
του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα 
Πέτρου Γ. Ζήση» (π.δ. 339/17.5.1975 – ΦΕΚ 99Α), που κυ−
ρώθηκε με το από 21.11.1991 π.δ. (ΦΕΚ 983Β) και τρο−
ποποιήθηκε με το από 30.9.2002 (ΦΕΚ 1364Β) όμοιο. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α)της από 18.4.1965 ιδιόγραφης δια−

θήκης του Πέτρου Γεωργίου Ζήση και της υπ’ αριθμ. 
742825/25.11.1974 πράξης του συμβολαιογράφου Αθηνών 
Δημητρίου Θανοπούλου, β) του υπ’ αριθμ. 339/17.5.1975 
π.δ. (ΦΕΚ 99Α ) περί έγκρισης σύστασης κοιν. ιδρύματος 
με την επωνυμία «Ίδρυμα Πέτρου Γ. Ζήση» και γ) του από 
21.11.1991 π.δ. (ΦΕΚ 983Β) περί κύρωσης του οργανισμού 
αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το από 30.9.2002 (ΦΕΚ 
1364Β) όμοιο.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ 2 του α.ν. 2039/1939, 
του άρθρου 101 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού 
Κώδικα και του άρθρου 110 του Αστικού Κώδικα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του οργανισμού του 
ιδρύματος.

4. α) Το υπ’ αριθμ. 65/9.4.2008 πρακτικό συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος και β) την 
υπ’ αριθμ. 261/21.7.2008 πράξη της συμβ/φου Αθηνών 
Αμαλίας Βαϊου Σουλτάνη. 

5. Την από 29.5.2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Εθνικών Κληρ/των.

6. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών (ΦΕΚ 40Β), περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

Με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των διατάξεων του ορ−
γανισμού του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία 
«Ίδρυμα Πέτρου Γ. Ζήση» (π.δ. 339/17.5.1975 – ΦΕΚ 99Α), 
που κυρώθηκε με το από 21.11.1991 π.δ. (ΦΕΚ 983Β) και 
τροποποιήθηκε με το από 30.9.2002 (ΦΕΚ 1364Β) όμοιο, 
ως ακολούθως:

Στο άρθρο 4 «Διοίκηση» αντικαθίστανται οι παρ. 1, 2, 
3 και 7 ως εξής: 

1. Το παρόν Δ.Σ. είναι εννεαμελές και θα περιοριστεί 
σε πενταμελές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επό−
μενες παραγράφους του άρθρου. 

Το παρόν Δ.Σ. απαρτίζεται από τους:
1) Περικλή Θεοχ. Κώτση,
2) Βασίλειο Ιωαν. Νόνη,
3) Χρυσόστομο Μητροπάνο,
4) Όλγα Παπακυριακοπούλου,
5) Αικατερίνη Κατσουλιέρη,
6) Καλλιόπη Γαλοπούλου,
7) Γεώργιο Κίτση,
8) Άγγελο Πετριτσόπουλο, ιερέα του Ι.Ν. Αγίου Νικο−

λάου Χαλανδρίου και
9) Ευάγγελο Λέκκα, δημοτικό σύμβουλο Δήμου Χα−

λανδρίου.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν με φανερή ονομαστική 

ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενι−
κό Γραμματέα και τον Ταμία με θητεία τεσσάρων (4) 
ετών.

3. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, 
ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης για οποιοδή−
ποτε νόμιμο λόγο των ex officio θέσεων του ιερέα και 
του Δημοτικού Συμβούλου και δύο εκ των επτά διορι−
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9248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

σθέντων μελών του, οι θέσεις αυτές δεν συμπληρώνο−
νται. Όταν ο αριθμός του Δ.Σ. μειωθεί σε πέντε (5), κάθε 
κενή θέση λόγω αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, 
ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης για οποιο−
δήποτε νόμιμο λόγο κάποιου μέλους, συμπληρώνεται 
κατά την ακόλουθη διαδικασία:

α) Το Δ.Σ. δημοσιεύει ανακοίνωση περί ύπαρξης κενής 
θέσης σε μία (1) τουλάχιστον τοπική και σε μία (1) ημερή−
σια εφημερίδα της πρωτεύουσας καθώς και την αναρτά 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χαλανδρίου. Με 
την ανακοίνωση αυτή, το Δ.Σ. καλεί οποιονδήποτε εν−
διαφερόμενο να υποβάλλει βιογραφικό σημείωμα στο 
Δ.Σ. εντός προθεσμίας ενός μηνός από την τελευταία 
δημοσίευση της ανακοίνωσης.

β) Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, το 
Δ.Σ. συνέρχεται και εκλέγει μεταξύ των ενδιαφερομένων 
τον πλέον κατάλληλο με κριτήρια είτε τη γνώση και 
την εμπειρία στο αντικείμενο της δραστηριότητας του 
ιδρύματος και του σκοπού του, είτε την ύπαρξη ειδικών 
προσόντων, τα οποία μπορεί να κριθούν απαραίτητα για 
την ενίσχυση της δραστηριότητας του ιδρύματος σε 
άλλες μορφές δράσης, όπως ιδιαίτερη εμπειρία σε προ−
κηρύξεις και αναπτυξιακά προγράμματα του Υπουργείου 
Πολιτισμού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων 
ή τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
την ψηφιοποίηση αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 99 του α.ν. 2039/1939. 

7. Στην περίπτωση που κάποιο μέλος του Δ.Σ. απουσι−
άσει αδικαιολόγητα από έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις, 
θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού 
συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου. 

Στον Υπουργό Πολιτισμού και τον Υφυπουργό Οικο−
νομίας και Οικονομικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/26900/0023Α (2)
     Απόφαση επανέκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δη−

μοσίου διάρκειας 5 ετών, λήξης 20.8.2014, με άνοιγ−
μα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 28.1.2009, μέσω 
κοινοπραξίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. 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 43Α/22.3.1994).

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 
2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δα−
πανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ 
27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2Α/8.1.2009).

11.  Την υπ’ αριθμ. 2/96722/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2009».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/96725/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/5004/0023Α/26.1.2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκ−
δοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 
ετών στις 28.1.2009 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 
20.8.2014.

14. Τα σχέδια του πληροφοριακού φυλλαδίου (Offering 
Circular) και της συμφωνίας εγγραφής (Subscription 
Agreement), καθώς και το υπ’ αριθμ. 433/31.3.2009 έγ−
γραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Όροι κοινοπρακτικής επανέκδο−
σης 5ετούς ομολόγου), αποφασίζουμε: 

Τη διάθεση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με επα−
νέκδοση (re−opening) στις 7.4.2009 του ομολογιακού 
δανείου λήξης 20.8.2014, σε άϋλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου 5,50%, διάρκειας πέντε ετών. Τα ομόλογα θα 
διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών όπως περιγρά−
φεται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία 
εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον 
κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα 

του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκί−
ου, διάρκειας πέντε ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το 
οποίο αρχίζει στις 28.1.2009 και λήγει στις 20.8.2010 
(long coupon), σταθερού επιτοκίου και ημερομηνία λήξης 
την 20.8.2014.
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2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων ορίζεται σε χίλια 
ευρώ (€ 1.000,00).

4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία επανέκδοσης 
(7.4.2009), τα ομόλογα θα διατεθούν με τιμή 102,230%. 

5. Για την επανέκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η 
οποία ανέρχεται σε 0,15% επί της ονομαστικής αξίας. 

6. Το ποσό της επανέκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται 
σε επτά δισεκατομμύρια ευρώ (€ 7.000.000.000,00). 

7. Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό της 
αρχικής έκδοσης, 5,50% ετησίως, και είναι σταθερό για 
όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και κα−
ταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πλη−
ρωμής τόκου ορίζεται η 20.8.2010 και για τα επόμενα 
έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
σε ετήσια βάση.

β. Στις 7.4.2009 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβλη−
θούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων που αφο−
ρούν το χρονικό διάστημα από 28.1.2009 μέχρι 7.4.2009 
σε Ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει από 
το ονομαστικό επιτόκιο 5,50% επί το κλάσμα ημερών 
69/365 και είναι ίση με 1,039726%. Έτσι οι δεδουλευμέ−
νοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και για 
ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 10,40. 

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(Ο.Τ.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
(ISIN).

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς των τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 7.4.2009, ημερομηνία επανέκ−
δοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

18. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης της υπ’ 
αριθμ. 2/5004/0023Α/26.1.2009 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών.

Β΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κατά την ημερομηνία διακανονισμού 07 Απριλίου 2009 

(συμπεριλαμβανομένης) και μέχρι πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 14 Απριλίου 
2009, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά 
ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι εξουσιο−
δοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν στην 
κατοχή τους ομόλογα από την παραπάνω επανέκδοση, 
μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους που κατέχουν στα 
φυσικά πρόσωπα σε απεριόριστα ποσά σε τιμή μετα−
πώλησης 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A14022815), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύμα−
τα ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των ομολό−
γων από το αρχικό Α ISIN GR0114022479) στο Β ISIN 
GR0A14022815 (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα) κατά την 
συνήθη διαδικασία, καθώς και τις αντίστοιχες μερίδες 
των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.
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Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδί−
ων καταβάλλεται άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η 
οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. 
Η δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται 
από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα προβλέπονται 
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Απριλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Aριθμ.     1036180/163/0013 (3)
Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους ακινή−

των (Ε.Τ.ΑΚ.) νομικών προσώπων−ξενοδοχειακών επι−
χειρήσεων έτους 2009.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3576/2009 (ΦΕΚ 

53 Α΄/31.3.2009) «Σύστημα Άυλων τίτλων, διατάξεις για 
την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές δι−
ατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του 
ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου 
κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώ−
της κατοικίας – Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Αντιμετώπιση 
λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 ΠΟΛ. 1149 
(Φ.Ε.Κ. 549 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, «Τρο−
ποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων 
που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζόμενων 
με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το 
αντικειμενικό σύστημα», όπως αυτή ισχύει σήμερα.

4. Την υπ’ αριθμ. 1079551/105/Γ0013/11.7.1994 ΠΟΛ. 1173 
(Φ.Ε.Κ. 554 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος 
και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας 
αξίας ακινήτων».

5. Την υπ’ αριθμ. 1108284/384/Γ0013/25.2.1995 ΠΟΛ. 1241 
(Φ.Ε.Κ. 825 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 1079551/105/Γ0013/11.7.1994 ΠΟΛ 
1173 Φ.Ε.Κ 554Β΄/18.7.1994 απόφασης περί του τύπου και 
περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού φορολογητέας 
αξίας ακινήτων».

6. Την υπ’ αριθμ. 1129485/479/Γ0013/3.12.1996 ΠΟΛ. 1310 
(Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Προσ−

διορισμός με αντικειμενικά κριτήρια, κατ΄ άρθρο 41α 
του ν. 1249/1982, αξίας κτισμάτων ακινήτων τα οποία 
βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του 
αντικειμενικού προσδιορισμού».

7. Την υπ’ αριθμ. 1129487/480/Γ0013/3.12.1996 ΠΟΛ 1311 
(Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος 
και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας 
αξίας ακινήτων».

8. Την υπ’ αριθμ. 1107357/5686/ΔΤΥ ΠΟΛ 1220/16.11.1999 
(Φ.Ε.Κ. 2082 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Επέ−
κταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και 
οικισμού που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους 
Νομούς Αιτ/νίας κ.λπ.».

9. Την υπ’ αριθμ. 1121210/6271/ΔΤΥ ΠΟΛ 1266/27.12.1999 
(Φ.Ε.Κ. 2260 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Επέ−
κταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και 
οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους 
Νομούς Δράμας κ.λπ.».

10. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (Φ.Ε.Κ. 40Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

11.  Την υπ’ αριθμ. 1027946/100/0013 ΠΟΛ 1034/9.3.2009 
απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τύ−
πος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων 
(Ε.Τ.ΑΚ.) νομικών προσώπων έτους 2009».

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

1. Για το οικονομικό έτος 2009 ο τύπος και το περιε−
χόμενο, της δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής 
έχει ως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα 
της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωσης υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνο−
δεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 της 1027946/100/0013 ΠΟΛ 1034/9.3.2009 
απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής 
είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπω−
θεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, ιδίων διαστάσεων 
και σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της πα−
ραγράφου 1.

4. Η δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009, δεν 
απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού 
της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 − 5, Κ1 − Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ). 
Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των 
οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων, τα οποία 
φυλάσσονται στην έδρα του και είναι στην διάθεση της 
υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.

5. Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μπορεί να ζητήσει την προ−
σκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοι−
χείου, κατά τον έλεγχο της δήλωσης όταν το κρίνει 
απαραίτητο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημο−

σίου διάρκειας 5−ετών στις 21.5.2009 για την ανά−
ληψη προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμά−
των από το Ελληνικό Δημόσιο. .......................................... 1

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7.4.2009 Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και 
εργασίας του κλάδου αμμοβολών−χρωματισμών−
καθαρισμών και λοιπών συναφών επαγγελμάτων 
για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομη−
χανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα, είτε 
αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά .. 2

Μετάταξη του Τολουδη Αντωνίου του Δημητρίου, σε 
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση.  ............................... 3

Διορισμός του Αλέξανδρου Καραβά του Χρήστου, 
σε προσωποπαγή θέση.  ......................................................... 4

Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία  «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Τε−
χνικών ́ Εργων Σφακίων» και δ.τ. «Αναπτυξιακή Σφα−
κίων» σε κοινωφελή Επιχείρηση με  την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σφακίων».  ................ 5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/35006/0023Α (1)
Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσί−

ου διάρκειας 5−ετών στις 21.5.2009 για την ανάληψη 
προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων από 
το Ελληνικό Δημόσιο.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 «Ενίσχυ−
ση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώ−
πιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/2008).

4. Την υπ’  αριθμ. 54201/Β΄/2884/26.11.2008 Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση 
της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπι−
ση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης» (ΦΕΚ 2471/τ.Β΄/2008), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 21861/1259/Β/30.4.2009 απόφαση του ίδιου 
Υπουργού (ΦΕΚ 825/τ.Β΄/2009) και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 [ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/ 
1999 (ΦΕΚ 16Α/1999)]. 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).

9. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/20187/0023/Α/20.4.2004, ΦΕΚ 670/Β/ 
10.5.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός γενικών όρων, τύπου και κειμένου των ομο−
λόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου 
επιτοκίου». 
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11. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α /6.7.1998).

12. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2Α/8.1.2009).

13. Την υπ’ αριθμ. 2/96722/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2009».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/24004/0025/31.3.09 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάληψη προ−
νομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ελ−
ληνικό Δημόσιο».

15. Την υπ’ αριθμ. 23388.Β.1306/8.5.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ορισμός μελών 
Επιτροπής Ορκωτών Ελεγκτών για την αποτίμηση των 
κινητών αξιών του Ελληνικού Δημοσίου».

16. Το αριθμ, 626/14.5.2009 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 21.5.2009 ομολογιακού δανείου, σε 
άυλη μορφή, κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας 5 ετών 
και λήξης 21.5.2014. 

Σκοπός της έκδοσης είναι η διάθεση και η κατανομή 
των ομολόγων στα πιστωτικά ιδρύματα, με βάση την υπ’ 
αριθμ. 2/24004/0025/31.3.2009 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάληψη προνομιούχων 
μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ελληνικό Δη−
μόσιο», τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον και από τα 
οποία το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει προνομιούχες 
μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
250/Α/2008). 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 

έκδοσής τους με επιτόκιο κυμαινόμενο το οποίο ορίζε−
ται από το διατραπεζικό επιτόκιο για 6−μηνη τοκοφόρο 
περίοδο (6−month Euribor), στη χρηματαγορά της Ευ−
ρωζώνης στις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσιμες 
ημέρες πριν την έναρξη της κάθε τοκοφόρου περιόδου 
πλέον ενός περιθωρίου 1,30%. Το περιθώριο αυτό (1,30%) 
θα ισχύει για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

2. Για την πρώτη 6μηνη τοκοφόρο περίοδο, η οποία 
αρχίζει στις 21.5.2009 (συμπεριλαμβανομένης) και λήγει 
στις 23.11.2009 (μη συμπεριλαμβανομένης), το επιτόκιο 
θα καθορισθεί στις 19.5.2009. 

3. Για τις επόμενες τοκοφόρους περιόδους το επιτόκιο 
θα προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παραπάνω παράγραφο 1, καθώς και στην απόφαση υπ’ 
αριθμ. 2/20187/0023/Α/20.4.2004, ΦΕΚ 670/Β/10.5.2004, 
του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός γενι−
κών όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού 
Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου». 

4. Η ονομαστική αξία των ομολόγων ορίζεται σε χίλια 
ευρώ (€1.000). 

5. O τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών 
κάθε εξάμηνης τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημε−
ρών (ACT/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος την 
αντίστοιχη ημερομηνία λήξης της κάθε τοκοφόρου πε−
ριόδου.

6. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

7. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (21.5.2009), 
τα ομόλογα θα εκδοθούν στο άρτιο δηλαδή σε τιμή 
100,00%. 

8. Για την έκδοση αυτή δεν θα δοθεί προμήθεια.
9. Το συνολικό ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), 

ορίζεται σε τρία δισεκατομμύρια εξακόσια ενενήντα 
εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€3.690.285.000). 

10. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Τα ομόλογα είναι πληρωτέα την ημέρα της 
λήξης τους. Εάν προσκομισθούν για εξόφληση μετά 
τη λήξη τους δεν αποφέρουν τόκο για το χρονικό δι−
άστημα από τη λήξη τους μέχρι την προσκόμισή τους 
για εξόφληση.

11. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, εκτός εάν η ημέρα 
αυτή αναφέρεται στον επόμενο μήνα, οπότε η ημέ−
ρα πληρωμής μετατίθεται στην ακριβώς προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα, ο δε τόκος θα υπολογίζεται για τον 
αντίστοιχο αριθμό των πραγματικών ημερών. Εργάσιμη 
ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν 
πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι 
αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

12. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

13. Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται 
των τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

15. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

16. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

17. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(Ο.Τ.C.)

18. Η ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο των προνο−
μιούχων μετοχών καθώς και η καταβολή των μετρητών 
που θα προκύψουν εξ αιτίας της στρογγυλοποίησης, για 
την απόκτηση από τις τράπεζες ίσης αξίας ομολόγων 
(Settlement) θα γίνει στις 21.5.2009, ημερομηνία έκδοσης 
των τίτλων. Η ονομαστική αξία των προς διάθεση ομο−
λόγων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, η καταβολή των 
μετρητών προς το Ε.Δ., για λόγους στρογγυλοποίησης, 
καθώς και η ανάληψη των προνομιούχων μετοχών από 
το Ε.Δ., θα γίνει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
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α/α Πιστωτικό Ίδρυμα
Ονομαστική 

αξία 
προνομιούχων
μετοχών (€)

Αξία 
μετρητών

(€)

Ονομαστική
αξία 

ομολόγων (€)

1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 675.000.000,00 0,00 675.000.000,00

2 ALPHA BANK 940.000.000,00 0,00 940.000.000,00

3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 224.960.000,00 0,00 224.960.000,00

4 EFG EUROBANK 950.125.000,00 0,00 950.125.000,00

5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

6 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 100.199.999,90 0,10 100.200.000,00

7 PROTON BANK 79.999.995,79 4,21 80.000.000,00

8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 369.999.999,18 0,82 370.000.000,00

Σύνολο 3.690.284.994,87 5,13 3.690.285.000,00

19. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι έκδοσης ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου. 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ προ−
καλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών 
εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαΐου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ö

    Αριθμ.   17379/1274 (2)
Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7.4.2009 Συλλογικής Σύμ−

βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και ερ−
γασίας του κλάδου αμμοβολών−χρωματισμών−κα−
θαρισμών και λοιπών συναφών επαγγελμάτων για 
εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα, είτε αυτά βρί−
σκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση της Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008) 
Κοινή Απόφαση της Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990)

5. Την από αίτηση 8.4.2009 της Πανελλήνιας Ένωσης 
Αμμοβολιστών−Καθαριστών− Βαφέων κ.λπ.

6. Το από 30.4.2009 Υπηρεσιακό σημείωμα.

7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 5.5.2009, απο−
φασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 7.4.2009 Σ.Σ.Ε. 
για τους όρους αμοιβής και εργασίας του κλάδου αμμο−
βολών−χρωματισμών−καθαρισμών και λοιπών συναφών 
επαγγελμάτων για εργασίες που γίνονται σε πλοία και 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα, είτε 
αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά για όλους 
τους εργοδότες και εργαζόμενους του επαγγέλματος 
στον κλάδο που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 8.4.2009.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαΐου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

Ö
(3)

    Μετάταξη του Τολουδη Αντωνίου του Δημητρίου, 
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση.   

  Με την υπ’ αριθμ. 75402/14.5.2009 Υπουργική Απόφαση 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
148 παρ. 3 και 4 του ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/10.3.2000), 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.2/ 36725/ 0025 (1)

  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής 
Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) Α.Ε.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2303/1995 «Πλη−

ρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω Τραπεζικού 
Συστήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38/τ.Α) «Περιορισμός Κρατικών Δαπανών».

3) Τις διατάξεις των παρ.2,3 και 4 του άρθρου 1 του 
ν. 43/1975 (ΦΕΚ 39/τ.Α/1975) «Περί ιδρύσεως Εθνικής Βι−
ομηχανίας Αεροπορικού Υλικού», όπως ισχύει.

4) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 44 του 
ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 72/τ. Α΄/1991) «Απλούστευση φορολο−
γικών διαδικασιών και άλλες διατάξεις».

5) Το με υπ’ αριθμ. 5048/17.2.2009 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. 
Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών.

6) Το από 18.3.2009 πρακτικό της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της ΕΑΒ Α.Ε.

7) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ40/Β/16.1.2009).

Αποφασίζουμε
1. Εγκρίνουμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας κατά το ποσό 
των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων 
πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (2.340.570,00 €) με την έκ−
δοση 78.019 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ 
η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν αποκλειστικά από 
το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταβολή του ως άνω ποσού 
θα γίνει με συμψηφισμό ισόποσων οφειλών της ΕΑΒ Α.Ε. 
προς το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες αποσβένονται και 
ειδικότερα ποσού 2.340.592,03 € που είναι βεβαιωμένο 
στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών. Η διαφορά του ποσού των 
22,03 ευρώ θα καταβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο από 
την ΕΑΒ Α.Ε. τοις μετρητοίς.

2. Η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών στην οποία κοινοποιείται η 
παρούσα, θα μεριμνήσει για τη διαγραφή του ποσού 
των 2.340.570,00 € και την έκδοση του σχετικού ΑΦΕΚ 
που θα γίνει οίκοθεν από αυτήν.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Μαΐου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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     Αριθμ. 2/30352/0023Α (2)
Aπόφαση επανέκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δη−

μοσίου διάρκειας 3−ετών, λήξης 20.3.2012, με άνοιγ−
μα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 17.2.2009, μέσω 
κοινοπραξίας.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. 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 43Α/22.3.1994).

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/ 
1999 (ΦΕΚ 16Α/1999). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ 
27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α /6.7.1998).

10. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2Α/8.1.2009).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/96722/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2009».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/96725/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/11184/0023Α/13.2.2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκ−
δοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 3−
ετών στις 17.2.2009 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 
20.3.2012.

14. Τα σχέδια του πληροφοριακού φυλλαδίου (Offering 
Circular) και της συμφωνίας εγγραφής (Subscription 
Agreement), καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 535/24.4.2009 
έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Όροι κοινοπρακτικής επανέκ−
δοσης 3−ετούς ομολόγου), αποφασίζουμε: 

Τη διάθεση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με επα−
νέκδοση (re−opening) στις 5.5.2009 του ομολογιακού 
δανείου λήξης 20.3.2012, σε άϋλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου 4,30%, διάρκειας τριών ετών. Τα ομόλογα θα 
διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών όπως περιγρά−
φεται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία 
εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον 
κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς. 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα 

του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκί−
ου, διάρκειας τριών ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το 
οποίο αρχίζει στις 17.2.2009 και λήγει στις 20.3.2010 
(long coupon), σταθερού επιτοκίου και ημερομηνία λήξης 
την 20.3.2012.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων ορίζεται σε χίλια 
ευρώ (€ 1.000,00).

4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία επανέκδοσης 
(5.5.2009), τα ομόλογα θα διατεθούν με τιμή 101,726%. 

5. Για την επανέκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η 
οποία ανέρχεται σε   0,10% επί της ονομαστικής αξί−
ας. 

6. Το ποσό της επανέκδοσης (ονομαστική αξία), ορί−
ζεται σε επτά δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια 
ευρώ (€ 7.500.000.000,00). 

7. Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό της 
αρχικής έκδοσης, 4,30% ετησίως, και είναι σταθερό για 
όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και κα−
ταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πλη−
ρωμής τόκου ορίζεται η 20.3.2010 και για τα επόμενα 
έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
σε ετήσια βάση.

β. Στις 5.5.2009 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβλη−
θούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων που αφο−
ρούν το χρονικό διάστημα από 17.2.2009 μέχρι 5.5.2009 
σε Ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει από 
το ονομαστικό επιτόκιο 4,30% επί το κλάσμα ημερών 
77/365 και είναι ίση με 0,907123%. Έτσι οι δεδουλευμέ−
νοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και για 
ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 9,07. 

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.
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10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να 
προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποι−
αδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστή−
ριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (Ο.Τ.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
(ISIN).

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς των τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 5.5.2009, ημερομηνία επανέκ−
δοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

18. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης της υπ’ 
αριθμ. 2/11184/0023Α/13.2.2009 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών.

Β΄ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κατά την ημερομηνία διακανονισμού 05 Μαΐου 2009 

(συμπεριλαμβανομένης) και μέχρι πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 12 Μαΐου 2009, 
η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύμα−
τα, οι Χρηματιστές − μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι εξουσιοδο−
τημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν στην 
κατοχή τους ομόλογα από την παραπάνω επανέκδοση, 
μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους που κατέχουν στα 
φυσικά πρόσωπα σε απεριόριστα ποσά σε τιμή μετα−
πώλησης 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A10021571), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 

ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύμα−
τα ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των ομολό−
γων από το αρχικό Α ISIN GR0110021236) στο Β ISIN 
GR0A10021571 (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα) κατά την 
συνήθη διαδικασία, καθώς και τις αντίστοιχες μερίδες 
των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδί−
ων καταβάλλεται άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η 
οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. 
Η δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται 
από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα προβλέπονται 
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 28 Απριλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
     Αριθμ. 2/29987/0025 (3)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−

στολών του Ελληνικού υποκαταστήματος της αλλο−
δαπής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επω−
νυμία «T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.−ATHENS CENTRAL 
BRANCH».

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου 

του ν. 2441/1996 (ΦΕΚ Α΄ 256/1996) «Κύρωση της από 
8.8.1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατά−
ξεις».

2) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128/1988).

3) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009, (ΦΕΚ Β΄40/ 
16.1.2009), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 2/40640/0023Α (1)
Απόφαση επανέκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δη−

μοσίου διάρκειας 10 ετών, λήξης 19.7.2019, μέσω κοι−
νοπραξίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−

σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/22.3.1994).

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/τ.Α΄/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/τ.Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/1999 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/1999). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/τ./΄10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/6.7.1998).

10. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2/τ.Α΄/8.1.2009).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/96722/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2009».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/96725/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/17548/0023Α/6.3.2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκ−
δοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 
ετών στις 11.3.2009 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 
19.7.2019.
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14. Τα σχέδια του πληροφοριακού φυλλαδίου (Offering 
Circular) και της συμφωνίας εγγραφής (Subscription 
Agreement), καθώς και το υπ’ αριθμ. 718/2.6.2009 έγγρα−
φο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Όροι κοινοπρακτικής επανέκδοσης 
10ετούς ομολόγου), αποφασίζουμε: 

Τη διάθεση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με επα−
νέκδοση (re−opening) στις 10.6.2009 του ομολογιακού 
δανείου έκδοσης 11.3.2009 και λήξης 19.7.2019, σε άϋλη 
μορφή, σταθερού επιτοκίου 6,00%, διάρκειας δέκα ετών. 
Τα ομόλογα θα διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, 
όπως περιγράφεται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και 
στη συμφωνία εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους 
που διέπουν τον κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς. 

Α΄. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρ−
κειας δέκα ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει 
στις 11.3.2009 και λήγει στις 19.7.2010 (long coupon), στα−
θερού επιτοκίου και ημερομηνία λήξης την 19.7.2019.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων ορίζεται σε χίλια 
ευρώ (€ 1.000,00).

4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία επανέκδο−
σης (10.6.2009), τα ομόλογα θα διατεθούν με τιμή 
103,555%. 

5. Για την επανέκδοση αυτή θα δοθεί εφάπαξ προμή−
θεια η οποία ανέρχεται σε 0,20% επί της ονομαστικής 
αξίας. 

6. Το ποσό της επανέκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται 
σε οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ (€ 8.000.000.000,00). 

7. Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό της 
αρχικής έκδοσης, 6,00% ετησίως, και είναι σταθερό για 
όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

8.α) Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία χιλίων ευρώ (€ 1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και κα−
ταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πλη−
ρωμής τόκου ορίζεται η 19.7.2010 και για τα επόμενα 
έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
σε ετήσια βάση.

β) Στις 10.6.2009 που είναι η ημερομηνία ανοίγμα−
τος (re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα 
καταβληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων 
που αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.3.2009 μέχρι 
10.6.2009 σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ) Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει από 
το ονομαστικό επιτόκιο 6,00% επί το κλάσμα ημερών 
91/365 και είναι ίση με 1,495890%. Έτσι οι δεδουλευμέ−
νοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και για 
ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 14,96. 

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 

θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης, απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστή−
ριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (Ο.Τ.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
(ISIN).

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς των τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 10.6.2009, ημερομηνία επα−
νέκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

18. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης της υπ’ 
αριθμ. 2/17548/0023Α/6.3.2009 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών.

Β΄. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κατά την ημερομηνία διακανονισμού 10 Ιουνίου 2009 

(συμπεριλαμβανομένης) και μέχρι πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 
2009, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά 
ιδρύματα, οι Χρηματιστές−μέλη του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι εξουσιο−
δοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν στην 
κατοχή τους ομόλογα από την παραπάνω επανέκδοση, 
μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους που κατέχουν στα 
φυσικά πρόσωπα σε απεριόριστα ποσά σε τιμή μετα−
πώλησης 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A24031020), χωρίς παρά−

ALEXANDROS
Highlight



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16925

γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύμα−
τα ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των ομολό−
γων από το αρχικό Α ISIN GR0124031650) στο Β ISIN 
GR0A24031020 (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα) κατά την 
συνήθη διαδικασία, καθώς και τις αντίστοιχες μερίδες 
των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδί−
ων καταβάλλεται άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η 
οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

Κάλυψη Δαπάνης
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Η 
δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται 
από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα προβλέπονται 
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. Φ6.183/9298/645 (2)
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης εργαστηρίου παρα−

γωγής φαρμακευτικού και καλλυντικού αλκοολού−
χου διαλύματος του Γ. ΔΡΑΓΩΤΗ στη θέση Άγιος 
Ιωάννης Νηστικός στα Μέγαρα. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−

νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 

αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/τ.Α΄) 
όπως ισχύει,

β) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 172/τ.Α΄),

γ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «ίδρυση, οργά−
νωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρ−
μάκων» (ΦΕΚ 3/τ.Α΄) όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξουσίας 
υπογραφής» (ΦΕΚ 50/τ.Α΄),

ε) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκ−
συγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 197/τ.Α΄),

στ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄),

ζ) του π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γε−
νικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96/τ.Α΄) όπως 
ισχύει,

η) του π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2/τ.Α΄),

2. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/1189/21.1.2009 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 91/τ.Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.2/οικ.26431/255/14.12.2007 (ΦΕΚ 2474 
/τ.Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Μεταβί−
βαση στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊ−
στάμενους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊστάμενους 
Διευθύνσεων και στους Προϊστάμενους Τμημάτων της 
Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά−
πτυξης του δικαιώματος να υπογράφουν με εντολή 
Υφυπουργού» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Φ.2/οικ.9379/7622−4−2008 (ΦΕΚ 778/τ.Β΄) όμοια.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76/τ.Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 33361/5.9.1991 κοινή υπουργική από−
φαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991» (ΦΕΚ 703/τ.Β΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 13444/29.1.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής εγγράφων 
«Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 199/
τ.Β΄).

7. Την από 27.2.2009 αίτηση του Γεώργιου Δραγώτη 
για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης εργαστηρίου 
παραγωγής (ανάμειξης και συσκευασίας) φαρμακευ−
τικού και καλλυντικού αλκοολούχου διαλύματος στην 
Θέση Άγιος Ιωάννης Νηστικός στα Μέγαρα Αττικής.

8. Την από 8.4.2009 εισήγηση της υπηρεσίας μας και 
την υπ’ αριθμ. 33408/8.5.2009 γνωμάτευση του Ε.Ο.Φ., 
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης διάρκειας ενός (1) 
έτους στο εργαστήριο που έχει τα πιο κάτω ειδικά 
στοιχεία:

Φορέας: Δραγώτης Γεώργιος.
Θέση εγκατάστασης: Άγιος Ιωάννης Νηστικός, Μέ−

γαρα.
Είδος δραστηριότητας: Παραγωγή (ανάμειξη και συ−

σκευασία) φαρμακευτικού και καλλυντικού αλκοολούχου 
διαλύματος.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ − Κ. & Σ. ΛΟΥΜΑ−
ΚΗΣ Ο.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 36788/ΥΠΕ/5/00027/Ε/ν. 3299/2004/ 
15.7.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ − Κ. & Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε.» που ανα−

φέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήμα−
τος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,75 KW, 
στη θέση Άγιοι Θεόδωροι ή Σταμπολέων τα Δένδρα 
του Δήμου Μεγάρων του Νομού Αττικής, με τους εξής 
όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα 
εννέα χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ (539.611,00) €.

(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ 
(139.767,00) € που αποτελεί ποσοστό 26% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαρά−
ντα τεσσάρων ευρώ (215.844,00) € που αποτελεί πο−
σοστό 40%, του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται 
στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 
(184.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 34%, του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Δεν προβλέπεται η δημιουργία θέσεων εργασίας.
(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 9.2.2009.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−

γησης ποσού εκατόν οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δύο 
ευρώ (108.502,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F

    Αριθμ. 2/52794/0023Α (2)
Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσί−

ου διάρκειας 5−ετών στις 23.7.2009 για την ανάληψη 
προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων από 
το Ελληνικό Δημόσιο.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
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2. 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 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 «Ενίσχυ−
ση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώ−
πιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/2008).

4.  Την υπ’ αριθμ. 54201/Β΄/2884/26.11.2008 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση 
της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπι−
ση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης» (ΦΕΚ 2471/τ.Β΄/2008), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 21861/1259/Β΄/30.4.2009 απόφαση του ίδιου 
Υπουργού (ΦΕΚ 825/τ.Β΄/2009) και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).

9. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/20187/0023/Α΄/20.4.2004, ΦΕΚ 670/ 
Β΄/10.5.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός γενικών όρων, τύπου και κειμένου των ομο−
λόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου 
επιτοκίου».

11. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1998).

12. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2Α/8.1.2009).

13. Την υπ’ αριθμ. 2/96722/0023A/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2009».

14. Την υπ’ αριθμ. 2/24004/0025/31.3.2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάληψη 
προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων από το 
Ελληνικό Δημόσιο».

15. Την υπ’ αριθμ. 23388.Β.1306/8.5.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ορισμός μελών 
Επιτροπής Ορκωτών Ελεγκτών για την αποτίμηση των 
κινητών αξιών του Ελληνικού Δημοσίου».

16. Το υπ’ αριθμ. 889/16.7.2009 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 23.7.2009 ομολογιακού δανείου, σε 
άυλη μορφή, κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας 5 ετών 
και λήξης 23.7.2014.

Σκοπός της έκδοσης είναι η διάθεση και η κατανομή 
των ομολόγων στα πιστωτικά ιδρύματα, με βάση την υπ’ 
αριθμ. 2/24004/0025/31.3.2009 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάληψη προνομιούχων 
μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων από το Ελληνικό Δη−
μόσιο», τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον και από τα 
οποία το Ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει προνομιούχες 
μετοχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
250/Α΄/2008).

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 

έκδοσής τους με επιτόκιο κυμαινόμενο το οποίο ορίζε−
ται από το διατραπεζικό επιτόκιο για 6−μηνη τοκοφόρο 
περίοδο (6−month Euribor), στη χρηματαγορά της Ευ−
ρωζώνης στις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δύο εργάσιμες 
ημέρες πριν την έναρξη της κάθε τοκοφόρου περιό−
δου πλέον ενός περιθωρίου 0,83%. Το περιθώριο αυτό 
(0,83%) θα ισχύει για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

2. Για την πρώτη 6μηνη τοκοφόρο περίοδο, η οποία 
αρχίζει στις 23.7.2009 (συμπεριλαμβανομένης) και λήγει 
στις 25.1.2010 (μη συμπεριλαμβανομένης), το επιτόκιο θα 
καθορισθεί στις 21.7.2009.

3. Για τις επόμενες τοκοφόρους περιόδους το επιτόκιο 
θα προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παραπάνω παράγραφο 1, καθώς και στην απόφαση υπ’ 
αριθμ. 2/20187/0023/Α΄/20.4.2004, ΦΕΚ 670/Β΄/10.5.2004, 
του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός γενι−
κών όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού 
Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου».

4. Η ονομαστική αξία των ομολόγων ορίζεται σε χίλια 
ευρώ (€ 1.000).

5. O τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών 
κάθε εξάμηνης τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημε−
ρών (ACT/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος την 
αντίστοιχη ημερομηνία λήξης της κάθε τοκοφόρου πε−
ριόδου.

6. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

7. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (23.7.2009), 
τα ομόλογα θα εκδοθούν στο άρτιο δηλαδή σε τιμή 
100,00%.

8. Για την έκδοση αυτή δεν θα δοθεί προμήθεια.
9. Το συνολικό ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), 

ορίζεται σε εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες 
χιλιάδες ευρώ (€ 78.300.000).

10. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Τα ομόλογα είναι πληρωτέα την ημέρα της 
λήξης τους. Εάν προσκομισθούν για εξόφληση μετά 
τη λήξη τους δεν αποφέρουν τόκο για το χρονικό δι−
άστημα από τη λήξη τους μέχρι την προσκόμισή τους 
για εξόφληση.

11. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, εκτός εάν η ημέρα 
αυτή αναφέρεται στον επόμενο μήνα, οπότε η ημέ−
ρα πληρωμής μετατίθεται στην ακριβώς προηγούμενη 
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εργάσιμη ημέρα, ο δε τόκος θα υπολογίζεται για τον 
αντίστοιχο αριθμό των πραγματικών ημερών. Εργάσιμη 
ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν 
πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι 
αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

12. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

13. Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται 
των τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

15. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

16. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

17. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(Ο.Τ.C.)

18. Η ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο των προνο−
μιούχων μετοχών καθώς και η καταβολή των μετρητών 
που θα προκύψουν εξ αιτίας της στρογγυλοποίησης, για 
την απόκτηση από τις τράπεζες ίσης αξίας ομολόγων 
(Settlement) θα γίνει στις 23.7.2009, ημερομηνία έκδο−
σης των τίτλων. Η ονομαστική αξία των προς διάθεση 
ομολόγων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, η καταβολή των 
μετρητών προς το Ε.Δ., για λόγους στρογγυλοποίησης, 
καθώς και η ανάληψη των προνομιούχων μετοχών από 
το Ε.Δ., θα γίνει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

α/α
Πιστωτικό

Ίδρυμα

Ονομαστική
αξία

προνομιούχων
μετοχών (€)

Αξία
μετρητών

(€)

Ονομαστική
αξία

ομολόγων (€)

1
F.B.Bank Πρώτη Επιχειρηματική 

Τράπεζα Α.Ε.
49.999.997,88 2,12 50.000.000,00

2 Πανελλήνια Τράπεζα 28.299.996,00 4,00 28.300.000,00

Σύνολο 78.299.993,88 6,12 78.300.000,00

19. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι έκδοσης 
ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2010 καθώς και στα επόμενα 
οικονομικά έτη έως το 2014, η οποία θα εγγράφεται 
στις κατ΄ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του 
Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

    Αριθμ. 36800/ΕΥΣ5958 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31532/ΕΥΣ 5003/10.4.2009 

(ΦΕΚ Β΄ 1316/2.7.2009) υπουργικής απόφασης «Εκχώ−
ρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του επι−
χειρησιακού προγράμματος “Κρήτης και Νήσων Αι−
γαίου 2007−2013” στην Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 
22.4.2005).

β) Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) «Διαχείριση, 
Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα 
τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 αυτού.

γ) Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης υπ’ 
αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 333/Β΄/29.2.2008), 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

δ) Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 3850/ΕΥΣ 
523/29.1.2008 Τροποποίησης (αναδιάρθρωσης) της από−
φασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με 
το άρθρο 5 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά.

ε) Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 9775/EYΣ 
1130/2008 (ΦΕΚ 458 Β΄/17.3.2008) τροποποίησης της 
υπ’ αριθμ. 41540/Γ΄ΚΠΣ/275 κοινής υπουργικής απόφα−
σης/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/τ.Β΄/8.12.2000) κοινής υπουργικής 
απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέ−
ρεια Νοτίου Αιγαίου με σκοπό την αναδιάρθρωση της 
υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/2007, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Την υπ’ αριθμ. E(2007) 5439/5.11.2007 απόφαση έγκρι−
σης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Την υπ’ αριθμ. 35470/ΕΥΣ 4721/29.7.2008 υπουργική 
απόφαση με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχεί−
ρισης για πράξεις του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007−2013» στην Ειδική 
Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 58755/ΕΥΣ8257/16.12.2008 υπουργική απόφαση.

4. Το υπ’ αριθμ. 5276/19.5.2008 (αριθμ. ΕΥΣ 2858/20.5.2008) 
έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, που αφορά αίτημα εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων με βάση τα συ−
νημμένα Δελτία Κωδικού Θέματος Προτεραιότητας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αι−
γαίου 2007−2013».

5. Το υπ’ αριθμ. 14942/9.12.2008 (αριθμ. ΕΥΣ 8534/ 
15.12.2008) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου, που αφορά αίτημα εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων με 
βάση τα συνημμένα Δελτία Κωδικού Θέματος Προτε−
ραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης 
και Νήσων Αιγαίου 2007−2013».

6. Το υπ’ αριθμ. 486/20.1.2009 (αριθμ. ΕΥΣ 634/2.2.2009) 
έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, που αφορά αίτημα εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10575 (1)
  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/τ. 

Β΄) υπουργικής απόφασης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και 

της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005 
«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων 
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού δι−
ατάγματος υπ’ αριθ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄), αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 
Β΄) απόφασή μας, ως εξής:

Α) Βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για χορήγηση ή 
ανανέωση άδειας διαμονής.

1. Η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με ελλιπή δικαιο−
λογητικά της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 
692 Β΄) υπουργικής απόφασης χορηγείται:

α) αν πρόκειται για αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας 
διαμονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί 
αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη 
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 
εργατικού ατυχήματος ή πιστοποιητικό υγείας από Ελλη−
νικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα όπου τα δικαιολογητι−
κά αυτά απαιτούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ’ 
αριθμ. 933/16.1.2009 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 53 Β΄),
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4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας 
θα χρησιμοποιηθούν

Υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ. 
με δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας,

100 − 120 ιδιώτες − συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχο−
ληθούν κατά το στάδιο συλλογής των ερωτηματολο−
γίων.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα 
γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ.

5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται 
ως εξής:

Αποζημίωση ιδιωτών − συνεργατών (ΚΑΕ 0871)
α. 17,00 ΕΥΡΩ, ανά πλήρως και σωστά συμπληρωμένο 

ερωτηματολόγιο (συμπεριλαμβανομένου του αναλο−
γούντος ΦΠΑ):

2.074 ερωτηματολόγια Χ 17,00 € = 35.258,00 €.
Για όσες από τις παραπάνω ερευνώμενες μονάδες 

βρεθούν στην πορεία της έρευνας ότι δε λειτουργούν, 
είναι προσωρινά κλειστές ή είναι εκτός κλάδου, οι ιδι−
ώτες − συνεργάτες θα αμειφθούν για την εργασία ενη−
μέρωσης του μητρώου με αμοιβή 3,00 ευρώ για κάθε 
ερωτηματολόγιο.

β. 30,00 ευρώ για την εκπαίδευση κάθε ιδιώτη − συνερ−
γάτη: 120 ιδιώτες − συνεργάτες Χ 30,00 € = 3.600,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F

    Αριθμ. 2/58044/0023Α (3)
Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσί−

ου διάρκειας 5−ετών στις 10.8.2009 για την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγγυοδοσί−
ας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α. Ε. (ΤΕ−
ΜΠΜΕ Α.Ε.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α΄/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 
252 Α΄) «Σύσταση φορέα εγγυοδοσίας μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και 
τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 
122Α΄/21.7.2009).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α΄/17.12.1990).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/1999 (ΦΕΚ 16Α΄/1999)).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/
Α΄/27.11.1995).

8. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

9. Την υπ’ αριθμ. 2/20187/0023/Α/20.4.2004, ΦΕΚ 670/
Β΄/10.5.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός γενικών όρων, τύπου και κειμένου των ομο−
λόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου 
επιτοκίου».

10. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νο−
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1998).

11. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2Α΄/8.1.2009).

12. Την υπ’ αριθμ. 2/96722/0023Α/30.12.2008 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Δια−
πραγματευτές αγοράς έτους 2009».

13. Την υπ’ αριθμ. 2/57082/31.7.2009 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Ανά−
πτυξης «Ορισμός μελών Επιτροπής για την αποτίμηση 
της αξίας των εισφερόμενων ομολόγων στο Ταμείο 
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
(Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε).

14. Το υπ’ αριθμ. 957/5.8.2009 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 10.8.2009 ομολογιακού δανείου, 
σε άϋλη μορφή, κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας 5 
ετών και λήξης 10.8.2014, συνολικής ονομαστικής αξί−
ας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων 
(1.500.000.000,00) ευρώ.

Σκοπός της έκδοσης των ομολόγων είναι η κάλυψη 
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγ−
γυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α. Ε. 
(ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρί−
ου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (1.500.000.000,00), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ−
θρου 22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α΄/21.7.2009).

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−

νία έκδοσής τους με επιτόκιο κυμαινόμενο το οποίο 
ορίζεται από το διατραπεζικό επιτόκιο για 6−μηνη 
τοκοφόρο περίοδο (6−month Euribor), στη χρηματα−
γορά της Ευρωζώνης στις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, 
δυο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της κάθε το−
κοφόρου περιόδου πλέον ενός περιθωρίου 0,63%. Το 
περιθώριο αυτό (0,63%) θα ισχύει για όλη τη διάρκεια 
των ομολόγων.

2. Για την πρώτη 6μηνη τοκοφόρο περίοδο, η οποία 
αρχίζει στις 10.8.2009 (συμπεριλαμβανομένης) και λήγει 
στις 10.2.2010 (μη συμπεριλαμβανομένης), το επιτόκιο θα 
καθορισθεί στις 6.8.2009.

3. Για τις επόμενες τοκοφόρους περιόδους το επι−
τόκιο θα προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παραπάνω παράγραφο 1, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 
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2/20187/0023/Α΄/20.4.2004, ΦΕΚ 670/Β΄/10.5.2004 απόφαση 
του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών, «Καθορισμός γενι−
κών όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού 
Δημοσίου σε Ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου».

4. Η ονομαστική αξία των ομολόγων ορίζεται σε χίλια 
ευρώ (€ 1.000).

5. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία € 1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών 
κάθε εξάμηνης τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημε−
ρών (ACT/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος την 
αντίστοιχη ημερομηνία λήξης της κάθε τοκοφόρου πε−
ριόδου.

6. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

7. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (10.8.2009), 
τα ομόλογα θα εκδοθούν στο άρτιο δηλαδή σε τιμή 
100,00%.

8. Για την έκδοση αυτή δεν θα δοθεί προμήθεια.
9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 

τους αξία. Τα ομόλογα είναι πληρωτέα την ημέρα της 
λήξης τους. Εάν προσκομισθούν για εξόφληση μετά 
τη λήξη τους δεν αποφέρουν τόκο για το χρονικό δι−
άστημα από τη λήξη τους μέχρι την προσκόμισή τους 
για εξόφληση.

10. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφα−
λαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, εκτός εάν η ημέρα 
αυτή αναφέρεται στον επόμενο μήνα, οπότε η ημέ−
ρα πληρωμής μετατίθεται στην ακριβώς προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα, ο δε τόκος θα υπολογίζεται για τον 
αντίστοιχο αριθμό των πραγματικών ημερών. Εργάσιμη 
ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν 
πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι 
αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

11. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

12. Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται 
των τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

14. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

15. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να 
προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποι−
αδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

16. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.)

17. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι έκδοσης 
ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2010 καθώς και στα επόμενα 
οικονομικά έτη έως το 2014, η οποία θα εγγράφεται 
στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του 
Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
F

(4)
    Αποδοχή κληρονομιάς Χρήστου Μπονιάκου.

  Με την υπ’ αριθμ. 1005761/5317/Α0011 της 6ης Αυγούστου 
2009 πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνε−
ται αποδεκτή η κληρονομιά του Χρήστου Μπονιάκου, η 
οποία αποτελείται από ένα οικόπεδο επιφανείας 1622,50 
τ.μ. εντός του οικισμού Αγνάντων, εντός του οποίου 
υπάρχει διώροφη πέτρινη οικία, επιφανείας ισογείου 
106,28 τμ και 1ου ορόφου 106,28 τμ, για την εκτέλεση 
κοινωφελών σκοπών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
F

Αριθμ. Φ. 473/14/09 (5)
    Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε ΜΠΥ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το υπ’ αριθμ. Φ. 447/1/09/Σ. 168/18.2.2009/ΝΚ έγγραφο.
β. Το υπ’ αριθμ. Φ. 473/1/09/Σ.553/10.4.2009/ΔΔΜΝ 

έγγραφο.
γ. Το υπ’ αριθμ. Φ. 447/3/09/Σ.197/20.5.2009/ΝΚ έγγραφο.
δ. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 άρθρα 61 και 62.
ε. Το υπ’ αριθμ. 30/7.7.2009 πρακτικό του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ.
στ. Την υπ’ αριθμ. ΥΕΘΑ Φ. 249138/20.9.2007 «Περί με−

ταβιβάσεως αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ στον Ειδικό Γραμμα−
τέα του ΥΠΕΘΑ» (ΦΕΚ Β΄ 1929/24.9.2007) σε συνδυασμό 
με το ΦΕΚ Β΄ 1960/4.1.2007, αποφασίζουμε:

1. Την απονομή επαίνου στο ΜΠΥ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ 
Νικόλαο Διγενάκη του Εμμανουήλ, Γ΄ βαθμού, κλάδου 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ειδικότητας Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτροτε−
χνίτη), ο οποίος υπηρετεί στο ΝΚ/ΔΤ, γιατί, αξιοποιώ−
ντας τις γνώσεις και την εμπειρία του, συνέταξε τεχνική 
οδηγία / μελέτη σχετικά με την επισκευή και συντήρηση 
ηλεκτρομηχανών − μηχανημάτων στους αυτόματους 
εκκινητές των Υ/Β, η οποία αποτελεί σημαντικό βοήθημα 
για τους τεχνικούς που εργάζονται στα Υ/Β.

2. Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί με εγκύκλιο σ’ 
όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009

Ο Ειδικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με 
δ.τ. «ΕΜ.−ΕΞ.ΑΛ.ΜΕΤ.» η οποία έχει υπαχθεί στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 40466/ΥΠΕ/4/000446/ν.3299/17.9.2009 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
− οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΜ.−ΕΞ.ΑΛ.ΜΕΤ.» 
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας εφοδιαστικής 
αλυσίδας (στο 1° χιλ. Ε.Ο. Άρτας − Ιωαννίνων, στη θέση 
Μεράγα− Τοπ − Άλτι, Δήμου Άρτας, Νόμου Άρτας) με 
τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των Επτακοσίων 
τριάντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (730.300,00) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε 
ευρώ (182.575,00) € που αποτελεί ποσοστό 25% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τετρακοσίων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (400.150,00) 
€, δηλαδή ποσοστό 54,80%, του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων 
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(5) 
    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΦΑΕΘΩΝ ΒΙΛΛΑΣ ΞΕΝΟ−

ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 46031/ΥΠΕ/5/00866/Ε/ν. 3299/2004/ 
17.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/ 2004, της επιχείρησης «ΦΑΕΘΩΝ 
ΒΙΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδο−
χειακής μονάδας κλασικού τύπου 5*, δυναμικότητας 36 
δωματίων − 80 κλινών, στην περιοχή Γρανίτη, στο Δήμο 
Κάτω Νευροκοπίου, του Νομού Δράμας, συνολικής επι−
χορηγούμενης δαπάνης έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων 
χιλιάδων (6.400.000) ευρώ. 

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 54,984% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων 
δέκα εννιά χιλιάδων (3.519.000) ευρώ. Το ποσό αυτό της 
επιχορήγησης συνάγεται από το ποσό των τριών εκα−
τομμυρίων πεντακοσίων εννιά χιλιάδων (3.509.000) ευρώ 
(ποσοστό 55%) που αναλογεί στην αρχική επένδυση 
ύψους έξι εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων 
(6.380.000) ευρώ και το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) 
ευρώ (ποσοστό 50%) που αναλογεί στις δαπάνες μελετών 
και συμβούλων ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι επτά (27) 
νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 26,33 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 8.7.2009 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ö
Αριθμ. 2/18404/0023 (6)
    Έκδοση Ομολογιακού δανείου για την απόδοση της ει−

σφοράς του Κράτους στον κλάδο Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών Ο.Γ.Α. για το έτος 2008.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 

15/Α/1997) «Σύσταση Κλάδου Κυρίας Ασφάλισης Αγρο−
τών και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α)

2. 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’.

3. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16Α) «Ρύθμιση θε−
μάτων σχετικών με την σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 
ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994) «Αύξηση αποδοχών δη−
μοσίων 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)».

5. Το άρθρο 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορο−
λογικών απαλλαγών κ.α.δ.» (ΦΕΚ 17/Α/1997), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 9 
του ν. 2579/1998.

6. Την υπ’ αριθμ. Φ.34α/244/8.2.1999 (ΦΕΚ 120Β/18.2.1999)  
κοινή υπουργική απόφαση «Τρόπος απόδοσης κρατι−
κής εισφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 
ν. 2458/1997 στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών 
ΟΓΑ».

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/1997 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Περί των δαπανών εκδόσεως 
και εξυπηρετήσεως κ.λπ. Κρατικών Δανείων».

8. Το υπ’ αριθμ. 4688/112/9.3.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Από−
δοση Κρατικής Εισφοράς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλι−
σης Αγροτών για το έτος 2008».

9. Την υπ’ αριθμ. 1220/5/4.2.2009 απόφαση, του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφα−
λίσεων με θέμα «Υπολογισμός εισφοράς Κράτους για 
απόδοση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ΟΓΑ, 
για το έτος 2008».

10. Την υπ’ αριθμ.  2/4627/0023 Α/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΥΡΩ, 
σταθερού επιτοκίου».

11. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89 (ΦΕΚ Β΄ 40/16.1.2009) 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών».

12. Το Δελτίο Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δη−
μοσίου στις 14.9.2009 της ΗΔΑΤ της Τράπεζας της Ελ−
λάδος.

13. Την υπ’ αριθμ.  2/8578/0023Α/16.02.2005 Απόφαση 
διάθεσης 10ετών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
μέσω κοινοπραξίας με ημερομηνία έκδοσης 22.2.2005 
και λήξης 20.7.2015 του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με 
άνοιγμα (re−opening) του Ομολογιακού Δανείου δε−
καετούς διάρκειας, με ημερομηνία επανέκδοσης την 
17.9.2009 σταθερού επιτοκίου, ISIN GR0124026601, με 
ημερομηνία αρχικής έκδοσης 22.2.2005 και λήξης την 
20.7.2015 συνολικής ονομαστικής αξίας πεντακοσίων 
είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα έξι 
χιλιάδων Ευρώ (€523.536.000,00).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 17.9.2009 

ISIN Ονομαστική 
Αξία σε €

Τιμή Διάθεσης 
σε €

Αξία Δ/σμού 
σε €

Δεδουλευμένοι 
Τόκοι σε €

Συνολική Αξία
σε€

GR0124026601 523.536.000,00 100,820% 527.828.995,20 3.130.745,28 530.959.740,48

Δεδομένου ότι η οφειλή του Δημοσίου προς τον ΟΓΑ είναι ίση με πεντακόσια τριάντα εκατομμύρια εννιακόσι−
ες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια σαράντα επτά Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€ 530.959.447,70) και τα ομό−
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λογα που διατίθενται στον ΟΓΑ αντιστοιχούν σε τελική 
αξία πεντακοσίων τριάντα εκατομμυρίων εννιακοσίων 
πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα Ευρώ και 
σαράντα οκτώ λεπτών (€ 530.959.740,48), ο Ο.Γ.Α υπο−
χρεούται να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο στις 
17.09.2009 το ποσό των διακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ 
και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 292,78).

Σκοπός του δανείου αυτού είναι η απόδοση της ει−
σφοράς του Κράτους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών του ΟΓΑ για το έτος 2008, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2458/1997.

Το δάνειο θα εκδοθεί υπό μορφή άυλων τίτλων. Η 
ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.

Στη συγκεκριμένη ημερομηνία επανέκδοσης, τα ομό−
λογα θα διατεθούν υπέρ το άρτιο, με τιμή 100,82%, όπως 
αυτή εμφανίζεται στο Δελτίο της ΗΔΑΤ της Τράπεζας 
της Ελλάδος στις 14.9.2009.

Το επιτόκιο των ομολόγων είναι σταθερό και ορίζεται 
σε 3,70 % ετησίως.

Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκ−
δοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκεια 
τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών 
κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών 
{actual/actual(ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος 
στις 20/7 κάθε έτους.

Στις 17.9.2009 που είναι η ημερομηνία επανέκδοσης 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 20.7.2009 (συμπε−
ριλαμβανομένης) μέχρι 17.9.2009 (μη συμπεριλαμβανο−
μένης) σε ΕΥΡΩ στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διά−
στημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονομαστικής 
αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύπτει από το 
βασικό επιτόκιο 3,7% επί το κλάσμα ημερών 59/365 και 
είναι ίση με 0,598082%. Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι 
για το παραπάνω χρονικό διάστημα και για ονομαστική 
αξία €1.000 είναι €5,98.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι έκδοσης ομολόγων στα−
θερού επιτοκίου της υπ’ αριθμ. 2/8578/0023Α/16.02.2005 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών.

Κάλυψη Δαπάνης

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2009, και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη έως το 2015 η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που θα εγγραφούν στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών 
εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

Ö
    (7)
   Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας OSCAR ABEE με 

έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), άρθρο 3, παρά−
γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi.

 Με την υπ’ αριθμ. 13779/ΔΒΕ 1796/17.9.2009 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, υπήχθη στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, 
περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi, επένδυση με τα παρα−
κάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: OSCAR ABEE
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μονάδα παραγωγής ειδών σοκολα−

τοποιίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Επέκταση & εκσυγχρονι−

σμός
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Ασπρόπυργος− Θέση Σκαλιστήρι
ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Αττικής
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 3.152.740,00 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 40%
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 1.261.096,00 €
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 5
Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 30.7.2009
Η περίληψη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Με Εντολή Υπουργού

Η Προϊστάμενος Δ/νσης
Μ. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ
Ö

    (8) 
 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

με έδρα το Βόλο του Νομού Μαγνησίας, στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23.12.2004), άρθρο 3, 
παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi.

  Με την υπ’ αριθμ. 13775/ΔΒΕ 1792/17.9.2009 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, υπήχθη στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, 
περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi, επένδυση με τα παρα−
κάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μονάδα παραγωγής απορρυπαντικών 

και λοιπών χημικών προϊόντων οικιακής χρήσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Επιχειρηματικό σχέδιο εκ−

συγχρονισμού
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Α ΒΙΠΕ Βόλου
ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Μαγνησίας
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/79944/0023Α (1)
Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 15 ετών στις 10.11.2009 μέσω κοινοπραξί−
ας και λήξης στις 20.3.2026.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. 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 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 (ΦΕΚ 370Β/5−4−2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.98 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α/6.7.1998).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137Α) 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» και του άρθρου 54 
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του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσί−
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

11. Τα Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009) και 187/2009 «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214Α/7−10−2009).

12. Την αρ. 2/96722/0023A/30−12−2008 (ΦΕΚ 2Β/5−1−2009) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
«Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2009».

13. Την αρ. 2/96725/0023A/30−12−2008 (ΦΕΚ 10Β/7−1−2009) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

14. Τα σχέδια του πληροφοριακού φυλλαδίου (Offering 
Circular) και της συμφωνίας εγγραφής (Subscription 
Agreement), καθώς και το αριθμ. πρωτ. 1233./03−11−2009 
έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Όροι κοινοπρακτικής έκδοσης 
νέου 15ετούς ομολόγου αναφοράς), αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 10/11/2009 κοινοπρακτικού ομολογια−
κού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου 5,30%, 
διάρκειας 15 ετών και λήξης 20/03/2026. Τα ομόλογα θα 
διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, όπως περιγράφεται 
στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία εγγραφής, 
σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον κανονισμό 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, δι−
άρκειας 15 ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει 
στις 10 Νοεμβρίου 2009 και λήγει στις 20 Μαρτίου 2010 
(short coupon), σταθερού επιτοκίου και ημερομηνία λή−
ξης την 20/03/2026.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (10/11/2009), τα 

ομόλογα θα εκδοθούν υπό το άρτιο, με τιμή 99,122%.
5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία 

ανέρχεται σε 0,225% επί της ονομαστικής αξίας.
6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται σε 

επτά δισεκατομμύρια ευρώ (€ 7.000.000.000,00).
7. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 5,30% ετησίως, 

και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.
8.α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 

έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά 
τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον πραγματικό αριθ−
μό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 
ημερών (actual/actual ICMA) και καταβάλλεται δεδουλευ−
μένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 
20/03/2010 και για τα επόμενα έτη την ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα 
υπολογιστεί τόκος από την 10η Νοεμβρίου 2009 (συ−
μπεριλαμβανομένης) έως την 20η Μαρτίου 2010 (μη συ−
μπεριλαμβανομένης). Οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης ονομαστι−
κής αξίας (€ 1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει από 
το ονομαστικό επιτόκιο 5,30% επί το κλάσμα ημερών 
130/365 (για το χρονικό διάστημα από 10/11/2009 έως 
20/03/2010) και είναι ίση με 1,887671%

Έτσι οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και 
για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 18,88.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, να 
προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποι−
αδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(Ο.Τ.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυνατό−
τητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για το λόγο 
αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί ISIN.

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου 2009, ημερομη−
νία έκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

Β΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης 10 Νοεμβρίου 2009 

(συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες μετά, δηλαδή από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 
μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2009, η Τράπεζα Ελ−
λάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρημα−
τιστές − μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και 
λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από 
την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους 
ομόλογα από την παραπάνω έκδοση, μπορούν να διαθέ−
τουν τους τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα 
σε απεριόριστα ποσά σε τιμή μεταπώλησης 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

ALEXANDROS
Highlight
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Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A33004513), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

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 τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN GR0133004177 στο Β ISIN GR0A33004513 
(έκδοσης για φυσικά πρόσωπα) κατά την συνήθη διαδι−
κασία, καθώς και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυ−
τών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδί−
ων καταβάλλεται άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η 
οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2009, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. 
Η δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται 
από τις αντίστοιχες πιστώσεις που προβλέπονται για 
την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

F
   Αριθμ. 55931/16006 (2)
Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δή−
μου Παραλίας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις του άρθρου 226− 244 του Ν.3463/06 

περί του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, καθώς και την 

αρίθμ. 5236/εγκ. 8/26−01−2007 ερμηνευτική εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για το θέμα της προσαρμογής των 
Συστατικών Πράξεων των Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ στις πιο 
πάνω διατάξεις και τις όμοιες του άρθρου 5 § 5−15 του 
Ν.1894/1990(ΦΕΚ 110τ΄Α΄/1990).

2.− Την αρίθμ. 5948/3−5−2007 (ΦΕΚ 733/9−5−2007) και 
8105/27−6−07 (ΦΕΚ 1165/τ.Β΄/11−7−07) αποφάσεων του Γενι−
κού Γραμματέα Π.Δ.Ε. «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Γενικό 
Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών με 
εντολή Γενικού Γραμματέα».

3.− Την αρίθμ. 17975/8−12−2000 απόφαση του Γ.Γ. της 
Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1596/Β΄/29−12−2000 περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επω−
νυμία «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Πα−
ραλίας», η οποία τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 18292/
21−01−2004 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτ. Ελ−
λάδας (ΦΕΚ 354/Β΄/18−02−2004) και στη συνέχεια με την 
αριθμ. 1765/21832/2005 του Γ. Γ. της Περιφέρειας Δυτ. 
Ελλάδας (ΦΕΚ 472/Β΄/11−04−2005).

4.− Την αρίθμ. 188/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Παραλίας, με την οποία αποφασίζει 
την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης 
Δήμου Παραλίας», αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι νόμιμα εκδόθηκε η αρίθμ. 188/2009 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρα−
λίας, με την οποία αποφασίζει την τροποποίηση της 
Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με την 
επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου 
Παραλίας» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και 
συγκεκριμένα όπου αναφέρεται ότι η ετήσια τακτική 
επιχορήγηση του Δήμου Παραλίας ανέρχεται στο ποσό 
των 85.000 € θα αναφέρεται στο εξής ότι η ετήσια 
τακτική επιχορήγηση του Δήμου Παραλίας ανέρχεται 
στο ποσό των 95.000 €:

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 17975/8−12−2000 από−
φαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, που δη−
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1596/Β΄/29−12−2000, περί σύστασης 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας και 
Άθλησης Δήμου Παραλίας», όπως τροποποιήθηκε με 
την αρίθμ. 18292/21−01−2004 απόφαση του Γ. Γ. της Πε−
ριφέρειας Δυτ. Ελλάδας (ΦΕΚ 354/Β΄/18−02−2004) και 
στη συνέχεια με την αριθμ. 1765/21832/2005 του Γ. Γ. της 
Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας (ΦΕΚ 472/Β΄/11−04−2005).

Από την δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του ΚΑ 00−6713.001 ποσού 
95.000 € του προϋπολογισμού του έτους 2010 και επό−
μενων του Δήμου Παραλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 3 Νοεμβρίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής

Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

(3)
    Μετάταξη υπαλλήλου. 

 Με την αριθμ. 19/2009 απόφαση του Δημάρχου Πο−
λυδάμαντα, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 183 του Ν.3584/2007 σε συνδυασμό με τις 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Aριθμ. 2/94375/0023/Α (1)
Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου δι−

άρκειας 5−ετών στις 4.1.2010, λήξης 4.2.2015, με ιδιωτι−
κή τοποθέτηση.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/90 «Εκ−

συγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της 

Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 178 Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)» 
(ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάρ−
γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 2579/98).

5. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16 Α/99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κρά−
τους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995)».

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του δημοσίου 
(ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/20187/0023/20.4.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου 
και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
κυμαινομένου επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.98 «Σύσταση Νομικού Προσώ−
που Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) κ.α.δ.» (ΦΕΚ 151/Α/6.7.98).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ 213 Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/96725/0023A/30−12−2008 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας Βα−
σικών Διαπραγματευτών Αγοράς έτους 2009».

13. Την αρ. 2/96722/0023A/30−12−2008 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές 
Αγοράς έτους 2009».

14. Το αρ. πρωτ. 1394/16−12−2009 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ για τους όρους έκδοσης του ομολόγου, αποφασίζουμε:
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32198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σε άϋλη μορφή, κυμαινομένου επιτοκίου, 5−ετούς διάρκειας, 
λήξης 4.2.2015. Τα ομόλογα θα εκδοθούν στις 4.1.2010 και θα 
διατεθούν με Ιδιωτική Τοποθέτηση και σύμφωνα με τους 
παρακάτω όρους έκδοσης. 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1 Τα ομόλογα θα διατεθούν στο άρτιο (100%).
2. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκ−

δοσής τους προς επιτόκιο κυμαινόμενο το οποίο ορίζεται 
ίσο με το προσφερόμενο διατραπεζικό επιτόκιο για 6−μηνη 
τοκοφόρο περίοδο (6−month Euribor), στη χρηματαγορά της 
Ευρωζώνης στις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσιμες 
ημέρες πριν την έναρξη της κάθε τοκοφόρου περιόδου 
πλέον ενός περιθωρίου 2,50%. Το περιθώριο αυτό (2,50%) 
θα ισχύει για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

3. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος είναι 7−μηνη, αρχίζει 
στις 4 Ιανουαρίου 2010 και λήγει στις 4 Αυγούστου 2010 
(long coupon).

4. Tο επιτόκιο θα προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω 
παραγράφους 2 και 3, καθώς και στην απόφαση του Υπ. 
Οικονομίας και Οικονομικών «Γενικοί όροι έκδοσης των 
ομολόγων κυμαινομένου επιτοκίου σε Ευρώ, που εκδίδονται 
από το Ελληνικό Δημόσιο». 

5. Ο τόκος των ομολόγων υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον πραγ−
ματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
360 ημερών (Act/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

6. Το ποσό της έκδοσης ορίζεται σε δύο δισεκατομμύρια, 
είκοσι εκατομμύρια Ευρώ (€ 2.020.000.000,00) και διατίθεται 
στις παρακάτω τράπεζες ως ακολούθως:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟ

Alpha Bank  600.000.000,00 €

Banca IMI  166.000.000,00 €

EFG−Eurobank  250.000.000,00 €

Piraeus Bank  304.000.000,00 €

National Bank of Greece  700.000.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ:  2.020.000.000,00 €

7. Για τη διάθεση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο θα κατα−
βάλλει στις παραπάνω τράπεζες προμήθεια ίση με 0,15%.

8. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστού φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου θα 
γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων. Οι τίτλοι 
και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των τελών χαρτο−
σήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου και 
οι εξοφλήσεις των τόκων.

9. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 4/1/2010, ημερομηνία έκδοσης των τίτλων.

10. Οι τίτλοι είναι διαπραγματεύσιμοι στο Χρηματιστή−
ριο Αξιών Αθηνών, την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και λοιπές αποδεκτές αγορές σύμφωνα 
με τον κανονισμό λειτουργίας των Βασικών Διαπραγμα−
τευτών Αγοράς.

11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί όροι ομολόγων 
Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ,  κυμαινομένου επιτο−
κίου, όπως περιγράφονται στην απόφασή μας αριθμ.  
2/20187/0023/20.4.04.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. 

Η δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται 
από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα προβλέπονται για 
την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

      Αριθμ. 2/81136/0022 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλ−

λήλων που υπηρετούν με διάθεση στο Γραφείο Γενικού 
Γραμματέα και στους Γενικούς Διευθυντές της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/23.12.2003).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/
Α/7.10.2009) αναφορικά με την ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών.

4. Το αριθμ. 2/80899/0004/9.11.2009 έγγραφο της Δ/νσης 
4ης Προσωπικού στο οποίο ζητείται η έγκριση υπερωρι−
ακής εργασίας και το αριθμ. 2/81136/13.11.2009 έγγραφο 
της Δ/νσης 40ης Οικονομικού περί της ύπαρξης των απαι−
τούμενων πιστώσεων.

5. Την αριθμ. 2672/3.12.09 (ΦΕΚ 2408/Β/3.12.2009) απόφα−
ση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Φίλιππου Σαχινίδη.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 2.500€ περίπου σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009, η οποία θα κα−
λυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 
23−140, ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας για μέχρι πέντε (5) υπαλλήλους, που υπηρε−
τούν στη Δ−4 Προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους με διάθεση στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
και στους Γενικούς Διευθυντές της Γενικής Γραμματεί−
ας Δημοσιονομικής Πολιτικής, κατά το χρονικό διάστημα 
ενός μηνός πριν από τη δημοσίευση της παρούσας έως 
την 31.12.2009, και μέχρι 55 ώρες απογευματινές το μήνα 
ανά υπάλληλο.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ−
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να 
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς και απο−
σπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών και η συγκρότηση των συνερ−
γείων υπερωριακής απασχόλησης διενεργείται με πράξη 
του αρμόδιου Διευθυντή, ενώ επίσης με πράξη στο τέλος 
κάθε μήνα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών υπε−
ρωριακής εργασίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για αστυνομικό 
υπάλληλο που έχει διατεθεί για την προσωπική 
ασφάλεια του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.  ............... 1

Συμπλήρωση των αριθμ. α) 2/74853/0022/15.1.2002 
(Φ.Ε.Κ. 69/Β/28.1.2002), β) 2/10444/0022/9.4.2002 
(Φ.Ε.Κ. 483/Β/18.4.2002) και γ) 2/601/0022/28.1.2004 
(Φ.Ε.Κ. 181/Β/30.1.2004) κοινών υπουργικών αποφά−
σεων «Καθορισμός ανώτατου ορίου αριθμού ημε−
ρών μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπη−
ρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων και συνεργα−
τών του Ε.Φ.Ε.T.».  .......................................................................... 2

Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημο−
σίου διάρκειας 5−ετών στις 2/2/2010 μέσω κοινο−
πραξίας και λήξης στις 20/08/2015.  .............................. 3

Τροποποίηση της αριθμ. 23463/ΔΒΕ 2658/21−12−06 
απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρί−
ας «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΪΙΑ Α.Β.Ε.Ε.».  ............ 4

Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων της Διεύ−
θυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.  .. 5

Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Επικου−
ρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων 
στα Σώματα Ασφαλείας για το έτος 2010.  ............. 6

Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της Γενικής Επι−
τροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικη−
τικών Δικαστηρίων.  .................................................................... 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 1077 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για αστυνομικό υπάλ−

ληλο που έχει διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια 
του Δημάρχου Θεσσαλονίκης.

  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/23−12−2003 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 297)

2. Το αριθμ. πρωτ. 111025/ 15−12−2009 έγγραφο του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, σχετικά με την καθιέρωση υπερω−
ριακής εργασίας του αστυφύλακα Τσακιρίδη Ελευθέριου 
του Γεωργίου

3. Την αριθμ. 250623/4/5/1−6−2006 διαταγή της Γ.Α.Δ.Θ. /
Τ.Α.Π., με την οποία διατέθηκε ο ανωτέρω, για την προ−
σωπική ασφάλεια του Δημάρχου Θεσσαλονίκης

4. Την Α.Π. 32590/22−9−1998 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 
την οποία καθιερώνεται η λειτουργία του Γραφείου 
Δημάρχου Θεσσαλονίκης σε εικοσιτετράωρη βάση. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων (7.000) 
ευρώ ετησίως περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τον 
Κ.Α. 10.03/6042.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσ−
σαλονίκης 

6. Την αριθμ. 383/18−1−2010 (Φ.Ε.Κ. 29/Β/2010) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεώργιου Ντόλιου.», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
από 1/1/2010 μέχρι 30/6/2010, για τον αστυφύλακα Τσα−
κιρίδη Ελευθέριο του Γεωργίου, ως ακολούθως

− Απογευματινής υπερωριακής εργασίας εξήντα (60) 
ώρες μηνιαίως

− Εργασίας τις Κυριακές – Αργίες δεκαέξι (16) ώρες 
μηνιαίως 

− Νυχτερινής εργασίας καθημερινών ημερών δεκαέξι 
(16) ώρες μηνιαίως.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δή−
μου.

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1/1/2010, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
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    Αριθμ. 2/92358/0022 (2)
Συμπλήρωση των αριθμ. α) 2/74853/0022/15.1.2002 (Φ.Ε.Κ. 

69/Β/28.1.2002), β) 2/10444/0022/9.4.2002 (Φ.Ε.Κ. 483/
Β/18.4.2002) και γ) 2/601/0022/28.1.2004 (Φ.Ε.Κ. 181/
Β/30.1.2004) κοινών υπουργικών αποφάσεων «Καθο−
ρισμός ανώτατου ορίου αριθμού ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 
υπαλλήλων και συνεργατών του Ε.Φ.Ε.T.».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (Φ.Ε.Κ. 35 

Α΄) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

β. Της παρ. 1 του άρθρου 1, των παρ. 7, 8, 9, 10 και 11 
του άρθρου 3 του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 1999 Α΄) «Ενιαίος 
Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» και της παρ. 7 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 37 
του Ν. 3066/2002 (Φ.Ε.Κ. 252 Α΄) «Σύσταση Φορέα εγ−
γυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων............ 
και άλλες διατάξεις» και προστέθηκε παρ. 8 με το άρ−
θρο 22 του Ν. 3190/2003 (Φ.Ε.Κ. 249 Α΄) «Τροποποίηση 
του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» 
και άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 9 του Ν. 3752/2009 (Φ.Ε.Κ. 40 Α΄) «Τρο−
ποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις».

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικο−
ποιήθηκαν με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

2. Το Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214 Α΄) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

3. Το Π.Δ. 223/2000 (Φ.Ε.Κ. 192 Α΄) «Οργανισμός του 
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων».

4. Την αριθμ. 12932/10.7.2006 (Φ.Ε.Κ. 1037/Β/1.8.2006) 
απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση του Κανονι−
σμού Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφί−
μων (Ε.Φ.Ε.Τ.)».

5. Τις αριθμ. α) 2/74853/0022/15.1.2002 (Φ.Ε.Κ. 69.Β/ 
28.1.2002), β) 2/10444/0022/9/4/2002 (Φ.Ε.Κ. 483/Β/ 
18.4.2002) και γ) 2/601/0022/28.1.2004 (Φ.Ε.Κ. 181/Β/30.1.2004)
δ) 2/54098/0022 (Φ.Ε.Κ. 1705/17.11.2004) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

6. Την αριθμ. 951/11.11.09 απόφαση ΔΣ/ΕΦΕΤ (Απόσπα−
σμα Πρακτικού 23/11.11.2009).

7. Την αριθμ. 2672/3.12.2009 (Φ.Ε.Κ. 2408/Β/3.12.09) από−
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη».

8. Το γεγονός ότι οι (120) εγκεκριμένες ημέρες με−
τακινήσεων έχουν εξαντληθεί ήδη ή θα εξαντληθούν 
εντός του 2009 για τους υπαλλήλους της Περιφερει−
ακής Δ/νσης Δυτικής Ελλάδας και της Περιφ. Δ/νσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 35.000 
ευρώ για το έτος 2009 σε βάρος των ΚΑΕ 0711, 0721 
του προϋπολογισμού του ΕΦΕΤ, η οποία θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του ΕΦΕΤ.

10. Την ανάγκη να ανταποκριθεί ο ΕΦΕΤ στις αυξη−
μένες υποχρεώσεις, λόγω αύξησης των ελέγχων στις 
επιχειρήσεις τροφίμων (προετοιμασίας, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων), που δραστηριο−
ποιούνται σε όλη την Ελλάδα, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε με επιπλέον 10 (δέκα) ημέρες, για το 
έτος 2009, τις μετακινήσεις εκτός έδρας για εκτέλεση 
υπηρεσίας στο εσωτερικό, ώστε να επιτρέπεται ο ετήσι−
ος συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών μέχρι συμπλη−
ρώσεως των 130 (εκατόν τριάντα) ημερών ετησίως, για 
δεκατρείς (13) υπαλλήλους που ασκούν Ελέγχους−Επιθε−
ωρήσεις κατηγορίας ΠΕ και για δύο (2) υπαλλήλους που 
ασκούν Ελέγχους − Επιθεωρήσεις κατηγορίας TE, στις 
περιπτώσεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων: Α) της 
2/74853/0022/15.1.2002 (Φ.Ε.Κ. 69/Β/28.1.2002), Α) και Ζ) της 
2/10444/0022/9.4.2002 (Φ.Ε.Κ. 483/Β/18.4.2002) και Α) και 
Γ) της 2/601/0022/28.1.2004 (Φ.Ε.Κ. 181/Β/30.1.2004).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. 2/74853/0022/15.1.2002 
(Φ.Ε.Κ. 69/Β/28.1.2002), β) 2/10444/0022/9.4.2002 (Φ.Ε.Κ. 
483/Β/18.4.2002) και γ) 2/601/0022/28.1.2004 (Φ.Ε.Κ. 181/Β/ 
30.1.2004) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
    Αριθμ. 2/6276/0023Α (3)
Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 5−ετών στις 2/2/2010 μέσω κοινοπραξίας 
και λήξης στις 20/08/2015.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (Φ.Ε.Κ. 16Α/8.2.1994).
2. 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)» (Φ.Ε.Κ. 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 9 του ν. 2579/98 (Φ.Ε.Κ. 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (Φ.Ε.Κ. 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(Φ.Ε.Κ. 16Α/1999). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247 /Α/ 27−11−1995).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (Φ.Ε.Κ. 286/Β/10.4.1997)».
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8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.98 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 151 Α /6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (Φ.Ε.Κ. 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (Φ.Ε.Κ. 2408/Β΄/3−12−2009). 

12. Την αρ. 2 /95173/0023/Α /31−12−2009 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την αρ. 2 /95170/0023/Α /31−12−2009 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2010».

14. Τα σχέδια του πληροφοριακού φυλλαδίου (Offering 
Circular) και της συμφωνίας εγγραφής (Subscription 
Agreement), καθώς και το αριθμ. πρωτ. 110/26−1−2010 
έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Όροι κοινοπρακτικής έκδοσης 
νέου 5ετούς ομολόγου), αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 2/2/2010 κοινοπρακτικού ομολογιακού 
δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου 6,10%, δι−
άρκειας 5 ετών και λήξης στις 20/8/2015. Τα ομόλογα θα 
διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, όπως περιγράφεται 
στο πληροφοριακό φυλλάδιο και στη συμφωνία εγγραφής, 
σύμφωνα και με τους όρους που διέπουν τον κανονισμό 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. 

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, δι−
άρκειας 5 ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει 
στις 2 Φεβρουαρίου 2010 και λήγει στις 20 Αυγούστου 
2011 (long coupon), σταθερού επιτοκίου και ημερομηνία 
λήξης την 20η Αυγούστου 2015.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (2/2/2010), τα 

ομόλογα θα εκδοθούν υπό το άρτιο, με τιμή 99,339%. 
5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία 

ανέρχεται σε 0,15% επί της ονομαστικής αξίας. 
6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται 

σε οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ (€ 8.000.000.000). 
7. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 6,10% ετησίως, 

και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.
8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−

μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και κα−
ταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πλη−
ρωμής τόκου ορίζεται η 20/8/2011 και για τα επόμενα 
έτη την ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
σε ετήσια βάση.

β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα 
υπολογιστεί τόκος από την 2η Φεβρουαρίου 2010 (συ−
μπεριλαμβανομένης) έως την 20η Αυγούστου 2011 (μη 
συμπεριλαμβανομένης). Οι τόκοι για το παραπάνω 
χρονικό διάστημα θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης 
ονομαστικής αξίας (€ 1.000), με απόδοση η οποία προ−
κύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 6,10% επί το κλάσμα 
ημερών 199/365 (για το χρονικό διάστημα από 2/2/2010 
έως 20/8/2010) πλέον 365/365 επί 6,10% (για το χρονικό 
διάστημα από 20/8/2010 έως 20/8/2011) και είναι ίση με 
9,425753%. Έτσι οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διά−
στημα και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 94,26. 

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει 
μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε χρονι−
κή στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(Ο.Τ.C.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυνα−
τότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για το 
λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί ISIN.

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 2 Φεβρουαρίου 2010, ημερο−
μηνία έκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

Β΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης 2 Φεβρουαρίου 2010 

(συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες, δηλαδή από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2010 
μέχρι και την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010, η Τράπεζα 
Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρη−
ματιστές − μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και 
λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από 
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την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν στην κατοχή τους 
ομόλογα από την παραπάνω έκδοση, μπορούν να διαθέ−
τουν τους τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα 
σε απεριόριστα ποσά σε τιμή μεταπώλησης 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A14023821), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

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 τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN GR0114023485) στο Β ISIN GR0A14023821 
(έκδοσης για φυσικά πρόσωπα) κατά την συνήθη διαδι−
κασία, καθώς και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυ−
τών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδί−
ων καταβάλλεται άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η 
οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ 
προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δα−
πανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

(4)
    Τροποποίηση της αριθμ. 23463/ΔΒΕ 2658/21−12−06 από−

φασης υπαγωγής της επένδυσης της εταιρίας «ΑΘΗ−
ΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΪΙΑ Α.Β.Ε.Ε.».

  Με την αριθμ. 88/ΔΒΕ 5/5−1−2010 απόφαση της Υπουρ−
γού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/04, τρο−
ποποιείται η αριθμ. 23463/ΔΒΕ 2658/21−12−06 απόφαση 
υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩ−
ΜΑΤΟΠΟΪΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» στην ενίσχυση της επιχορήγησης 
του ν. 3299/04 (άρθρο 3, παρ. 1, περ. ε, υποπερίπτωση 
viii) ως ακολούθως:

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 666.284,00 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 233.199,40
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Μ. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ
F

    Αριθμ. Φ.10021/1001/139 (5)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων της Διεύ−

θυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981 

(Φ.Ε.Κ. 126 Α΄).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του 

Ν. 1735/1987 (Φ.Ε.Κ. 195 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του 

Ν. 2880/2001 (Φ.Ε.Κ. 9 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

5. Την ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27−6−2006 (Φ.Ε.Κ. 769 Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης 
και αποχώρησης των υπαλλήλων των υπηρεσιών και 
των Ν.Π.Δ.Δ.».

6. Την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 1.2/31217/13−1−2010 (Φ.Ε.Κ. 55 Β΄) από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/34100/12.2.2008 απόφασης «Μεταβί−
βαση στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου 
εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικής και 
Στέγασης του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ (Φ.Ε.Κ. 293/Β΄)».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.

8. Την αριθμ. 2876/7−10−2009 (Φ.Ε.Κ. 2234 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

9. Την αριθμ. οικ.34819/49/10−12−2009 (Φ.Ε.Κ. 2441 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Γεώργιου Κουτρουμάνη», αποφασίζουμε:

Καθορίζεται το ωράριο εργασίας τα Σάββατα, τις Κυ−
ριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες από 7.30 μέχρι 15.00 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημο−

σίου διάρκειας 10−ετών στις 11/03/2010 μέσω κοι−
νοπραξίας και λήξης στις 19/06/2020 ........................... 1

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης 
του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 655/17−05−2005) ................................ 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/14140/0023Α (1)
  Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 10−ετών στις 11/03/2010 μέσω κοινοπραξί−
ας και λήξης στις 19/06/2020.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−

ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.98 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11.  Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009). 

12. Την αριθμ. 2/95173/0023/Α/31−12−2009 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την αριθμ. 2/95170/0023/Α/31−12−2009 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2010».

14.  Τα σχέδια του πληροφοριακού φυλλαδίου (Offering 
Circular) και της συμφωνίας εγγραφής (Subscription 
Agreement), καθώς και το αριθμ. πρωτ. 287/4−3−2010 
έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Όροι κοινοπρακτικής έκδοσης 
νέου 10ετούς ομολόγου), αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 11/03/2010 κοινοπρακτικού ομολο−
γιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου 
6,25%, διάρκειας 10 ετών και λήξης στις 19/06/2020. 
Τα ομόλογα θα διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, 
όπως περιγράφεται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και 
στη συμφωνία εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους 
που διέπουν τον κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, δι−
άρκειας 10 ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει 
στις 11 Μαρτίου 2010και λήγει στις 19 Ιουνίου 2011 (long 
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coupon), σταθερού επιτοκίου και ημερομηνία λήξης την 
19η Ιουνίου 2020.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (11/03/2010), τα 

ομόλογα  θα εκδοθούν υπό το άρτιο, με τιμή 98,942%.
5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία 

ανέρχεται σε 0,20% επί της ονομαστικής αξίας.
6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται 

σε πέντε δισεκατομμύρια ευρώ (€ 5.000.000.000).
7. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 6,25% ετη−

σίως, και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομο−
λόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και κα−
ταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πλη−
ρωμής τόκου ορίζεται η 19/06/2011 και για τα επόμενα 
έτη την ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
σε ετήσια βάση.

β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα 
υπολογιστεί τόκος από την 11η Μαρτίου 2010 (συμπερι−
λαμβανομένης) έως την 19η Ιουνίου 2011 (μη συμπεριλαμ−
βανομένης). Οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα 
θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας 
(€ 1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει από το ονο−
μαστικό επιτόκιο 6,25% επί το κλάσμα ημερών 465/365 
(για το χρονικό διάστημα από 11/03/2010 έως 19/06/2011). 
Έτσι οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και 
για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 79,62.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου θα 
γίνει κατά την εξόφληση των τοκομεριδίων. Οι τίτλοι και 
η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των τελών χαρτο−
σήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου 
και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει 
μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε χρονι−
κή στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (Ο.Τ.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
ISIN.

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 11 Μαρτίου 2010, ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

Β΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης 11 Μαρτίου 2010 (συμπε−

ριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, 
δηλαδή από την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 μέχρι και την 
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπε−
ζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποί−
οι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος 
και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την παραπάνω 
έκδοση, μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους που κατέ−
χουν στα φυσικά πρόσωπα σε απεριόριστα ποσά σε τιμή 
μεταπώλησης 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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A24032036), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

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 τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN GR0124032666) στο Β ISIN GR0A24032036 
(έκδοσης για φυσικά πρόσωπα) κατά την συνήθη διαδι−
κασία, καθώς και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυ−
τών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN B μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
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Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδί−
ων καταβάλλεται άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η 
οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ 
προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
η οποία θα εγγράφεται στις κατ΄ έτος προβλέψεις δα−
πανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Μαρτίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/429/οικ.4766 (2)
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 

Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΦΕΚ Β΄ 655/17−05−2005) .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το Π.Δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/96 (ΦΕΚ Α΄ 154), σε 
συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ. 19/Α) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.122/2004 «Ανασύσταση 
Του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ/Α΄/85).

3. Το Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5−11−2009).

4. Το Π.Δ 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 214/Α΄/7−10−2009).

5. Την με αριθμ.οικ.52167/21.12.2009 Απόφαση «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 2514/Β/2009).

6. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999), 
όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων 
19 και 20.

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ και 
ΣΗΕ − ΦΕΚ Β΄ 655/17−05−2005), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 623/2001) όπως ισχύουν.

9. Το υπ’ αριθμ. Ι−108171/24−2−2010 έγγραφο της ΔΕΗ 
Α.Ε. προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την μετάθεση της Πέ−
μπτης Ημέρας Αναφοράς.

10. Την από 19/2/2010 επιστολή της εταιρείας 
ELPEDISON POWER.

11. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/B/Φ.1.10/oi.4612/11−3−2010 επι−
στολή της Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής προς τη ΡΑΕ.

12. Την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.16/2563/26229/30−12−2009 
απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής αλλαγής (ΦΕΚ 2564/Β/30−12−2009).

13. Την υπ’ αριθμ. 142/2010 γνωμοδότηση της ΡΑΕ.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε τις διατάξεις του Άρθρου 320 παρά−

γραφος (1) εδάφιο (Α) του Κώδικα Διαχείρισης του Συ−
στήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 
Β΄ 655/17−05−2005), ώστε να αντικατασταθούν ως εξής:

«Α) Η 3η Μαΐου 2010 ως Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς».
Άρθρο 2

1) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 16−3−2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημο−

σίου διάρκειας 7 ετών στις 07/04/2010 μέσω κοι−
νοπραξίας και λήξης στις 20/04/2017. .......................... 1

Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημο−
σίου διάρκειας 20 ετών στις 6/4/2010 μέσω Δη−
μοπρασίας, με άνοιγμα (reopening) της αρχικής 
έκδοσης 24/04/2002 και λήξης στις 22/10/2022. ... 2

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των 1) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 
ΙΒΑΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 2) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΪ του 
ΙΒΑΝ, 3) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΙΒΑΝ του ΙΒΑΝ, 4) ΣΤΕΦΑ−
ΝΙΔΗ ΑΘΗΝΑΣ του ΓΙΟΥΡΙΪ, 5) ΖΟΣΙΜΙΑΔΗΣ ΒΕΡΑ 
του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ. ......................................................................... 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 2/19700/0023Α (1)
Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 7 ετών στις 07/04/2010 μέσω κοινοπραξί−
ας και λήξης στις 20/04/2017. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)» 
(ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98 ).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.98 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /6.7.1998).

10. Το Π Δ 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).
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12. Την αρ. 2/95173/0023/Α /31−12−2009 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την αρ. 2/95170/0023/Α/31−12−2009 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2010».

14. Τα σχέδια του πληροφοριακού φυλλαδίου (Offering 
Circular) και της συμφωνίας εγγραφής (Subscription 
Agreement), καθώς και το αριθμ. πρωτ. 407/29−03−2010 
έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Όροι κοινοπρακτικής έκδοσης 
νέου 7ετούς ομολόγου), αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 07/04/2010 κοινοπρακτικού ομολο−
γιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου 
5,90%, διάρκειας 7 ετών και λήξης στις 20/04/2017. 
Τα ομόλογα θα διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, 
όπως περιγράφεται στο πληροφοριακό φυλλάδιο και 
στη συμφωνία εγγραφής, σύμφωνα και με τους όρους 
που διέπουν τον κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι οι οποίοι θα διατεθούν είναι ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, δι−
άρκειας 7 ετών, με πρώτο τοκομερίδιο το οποίο αρχίζει 
στις 7 Απριλίου 2010 και λήγει στις 20 Απριλίου 2011 
(long coupon), σταθερού επιτοκίου και ημερομηνία λήξης 
την 20η Απριλίου 2017.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε−
ρίδια, ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται 
σε άϋλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα 
Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι € 1.000.
4. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (07/04/2010), 

τα ομόλογα θα εκδοθούν υπό το άρτιο, με τιμή 
99,428%.

5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία 
ανέρχεται σε 0,17% επί της ονομαστικής αξίας.

6. Το ποσό της έκδοσης (ονομαστική αξία), ορίζεται 
σε πέντε δισεκατομμύρια ευρώ (€ 5.000.000.000).

7. Το επιτόκιο των ομολόγων ορίζεται σε 5,90% ετη−
σίως, και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομο−
λόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και κα−
ταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πλη−
ρωμής τόκου ορίζεται η 20/04/2011 και για τα επόμενα 
έτη την ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, 
σε ετήσια βάση.

β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα υπο−
λογιστεί τόκος από την 7η Απριλίου 2010 (συμπεριλαμ−
βανομένης) έως την 20η Απριλίου 2011 (μη συμπεριλαμ−
βανομένης). Οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα 
θα υπολογισθούν επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας 
(€ 1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει από το ονομα−
στικό επιτόκιο 5,90% επί το κλάσμα ημερών 13/365 (για 
το χρονικό διάστημα από 07/04/2010 έως 20/04/2010) 

πλέον 365/365 επί 5,90% (για το χρονικό διάστημα από 
20/04/2010 έως 20/04/2011) και είναι ίση με 6,110136%. 
Έτσι οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και 
για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 61,10.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη−
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

10. Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

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

12. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί 
των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

13. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει 
μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε χρονι−
κή στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσίμα^στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.), καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρο−
νικές αγορές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

15. Στα τοκομερίδια των άυλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Για 
το λόγο αυτό έχουν δοθεί ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί 
ISIN.

16. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 7 Απριλίου 2010, ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.

17. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο−
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

Β. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης 7 Απριλίου 2010 (συμπε−

ριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, 
δηλαδή από την Τετάρτη 7 Απριλίου 2010 μέχρι και την 
Τετάρτη 14 Απριλίου 2010, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τρά−
πεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι 
οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελ−
λάδος και έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την πα−
ραπάνω έκδοση, μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους που 
κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα σε απεριόριστα ποσά σε 
τιμή μεταπώλησης που θα καθορίσουν οι ίδιοι.
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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 και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
για τα φυσικά πρόσωπα (GR0A18012945), χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

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 τη λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN GR0118012609 στο Β ISIN GR0A18012945 
(έκδοσης για φυσικά πρόσωπα) κατά την συνήθη δια−
δικασία, καθώς και τις αντίστοιχες μερίδες των επεν−
δυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή τοκο−
μεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β σε 
Α και θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
κανονικά τοκομερίδια.

Στην περίπτωση που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου των εισπραχθέ−
ντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδί−
ων καταβάλλεται άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, η 
οποία εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ 
προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δα−
πανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

Αριθ. 2/19699/0023Α (2)
Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 20 ετών στις 6/4/2010 μέσω Δημοπρασίας, 
με άνοιγμα (reopening) της αρχικής έκδοσης 
24/04/2002 και λήξης στις 22/10/2022.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 1994

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98 ).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.98 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/6.7.1998).

10 Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2 /95173/0023/Α /31−12−2009 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς».

13. Την αρ. 2 /95170/0023/Α/31−12−2009 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2010».

14. Την αριθ. 2/22303/0023Α/17−4−2002 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 24/04/2002 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, 
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σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, εικοσαετούς δι−
άρκειας και λήξης 22/10/2022.

15. Το αριθμ. πρωτ. 415/31−03−2010 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. (Επανέκδοση του ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 
με λήξη 22 Οκτωβρίου 2022 και τοκομερίδιο 5.90%), 
αποφασίζουμε:

Τη διάθεση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με επα−
νέκδοση (re−opening) στις 6/04/2010 του ομολογιακού 
δανείου έκδοσης 24/2/2002 και λήξης 22/10/2022 σε άϋλη 
μορφή, σταθερού επιτοκίου 5,90%, διάρκειας είκοσι 
ετών. Τα ομόλογα θα διατεθούν με τη διαδικασία της 
δημοπρασίας, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τον 
κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 6/04/2010 είναι 
ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, διάρκειας είκοσι (20) ετών, με ημερομηνία 
αρχικής έκδοσης 24/04/2002 και λήξης 22/10/2022.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων ορίζεται σε χίλια 
ευρώ (1.000,00 €).

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 5,90% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Στη συγκεκριμένη ημερομηνία επανέκδοσης 
(6/04/2010), τα ομόλογα θα διατεθούν με τιμή 99,05%.

5) Το ποσό, το οποίο θα δημοπρατηθεί, ορίζεται σε τρι−
ακόσια ενενήντα εκατομμύρια ΕΥΡΩ (€ 390.000.000).

6) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερο−
μηνία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη 
τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχι−
στη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών (actual/actual (ICMA)) και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου 
ορίζεται η 22/10/2010 και για τα επόμενα έτη η ίδια 
ημερομηνία μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια 
βάση.

β. Στις 6/04/2010 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα κατα−
βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 22/10/2009 (συμπε−
ριλαμβανομένης) μέχρι 6/04/2010 (μη συμπεριλαμβα−
νομένης) σε ΕΥΡΩ, στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) 
δεκαδικά ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το πα−
ραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν επί της 
ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€1.000), με απόδοση η 
οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 5,90% 
επί το κλάσμα των ημερών 166/365 (για το χρονικό 
διάστημα από 22/10/2009 έως 6/04/2010). Έτσι οι δε−
δουλευμένοι τόκοι για το χρονικό διάστημα από την 
22/10/2009 μέχρι την 6/04/2010 και για ονομαστική αξία 
€ 1.000 είναι € 26,83.

7) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πλη−

ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

8) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

9) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−
σφορών (competitive auction ή multiple price auction) 
και θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 30 
Μαρτίου 2010, μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό Δι−
αχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

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 ΕΥΡΩ (€ 
5.000.000) και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία 
το δημοπρατούμενο ποσό.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές αξί−
ες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ΕΥΡΩ (€ 
1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής.

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα 
συμπεριλαμβάνει τους τόκους (clean price).

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) Οι υποβαλλόμενες στη δημοπρασία προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

6) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 6 Απριλίου 2010, ημερομηνία 
διάθεσης των τίτλων.

7) Στα τοκομερίδια των άϋλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ISIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 24/04/2002.

8) Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους 
τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.
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9) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει 
μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε χρονι−
κή στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο.

10) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.), καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρο−
νικές αγορές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

11) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην αρ. πρωτ. 2/22303/0023Α/17−
4−2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών.

12) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης. 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ 
προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, 
η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δα−
πανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F (3)
  
   Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των 1) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΙΒΑΝ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 2) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΪ του ΙΒΑΝ, 3) 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΙΒΑΝ του ΙΒΑΝ, 4) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΑΘΗ−
ΝΑΣ του ΓΙΟΥΡΙΪ, 5) ΖΟΣΙΜΙΑΔΗΣ ΒΕΡΑ του ΒΛΑΔΙ−
ΜΗΡΟΥ. 

   Με την αριθμ. 12532/784/24−3−2010 απόφαση της ανα−
πληρώτριας προϊσταμένης της Δ/νσης Αστικής Κατά−
στασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέ−
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3284/2004 
(ΦΕΚ 217 /10−11−2004, τ.Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας» και την αριθμ. 2439/2009 (ΦΕΚ 
839/6−5−2009 τ.Β’) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί 
εξουσιοδότησης προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξε−
ων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευ−
θύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γίνε−
ται αποδεκτή η από 11−12−2008 αίτηση του Ομογενούς 
Αντωνιάδη Ιβάν του Γεωργίου περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου 
του από Αντωνιάδη σε Αντωνιάδης.

Με την αριθμ. 16602/1066/24−3−2010 απόφαση της 
αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/νσης Αστικής 
Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Πε−
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3284/2004 
(ΦΕΚ 217 /10−11−2004, τ.Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας» και την αριθμ. 2439/2009 (ΦΕΚ 
839/6−5−2009 τ.Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα περί 
εξουσιοδότησης προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων 
στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύν−
σεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Πε−
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γίνεται 
αποδεκτή η από 11−12−2008 αίτηση του Ομογενούς Αντω−
νιάδη Γεώργιϊ του Ιβάν περί αποκτήσεως της Ελληνικής 
Ιθαγένειας και εξελληνισμού του ονοματεπωνύμου του 
από Αντωνιάδη Γεώργιϊ σε Αντωνιάδης Γεώργιος.

Με την αριθμ. 16604/1067/24−3−2010 απόφαση της 
αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/νσης Αστικής 
Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Πε−
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3284/2004 
(ΦΕΚ 217 /10−11−2004, τ.Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας» και την αριθμ. 2439/2009 (ΦΕΚ 
839/6−5−2009 τ. Β’) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή «Με εντολή Γε−
νικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
γίνεται αποδεκτή η από 3−11−2008 αίτηση του Ομογε−
νούς Αντωνιάδη Ιβάν του Ιβάν περί αποκτήσεως της 
Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου 
του από Αντωνιάδη σε Αντωνιάδης.

Με την αριθμ. 16606/1068/24−3−2010 απόφαση της 
αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/νσης Αστικής 
Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Πε−
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3284/2004 
(ΦΕΚ 217/10−11−2004, τ.Α’) «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας» και την αριθμ. 2439/2009 (ΦΕΚ 
839/6−5−2009 τ.Β’) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή «Με εντολή Γε−
νικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
γίνεται αποδεκτή η από 13−9−2007 αίτηση της Ομογε−
νούς Στεφανίδη Αθηνάς του Γιούριϊ περί αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. 16610/1069/24−3−2010 απόφαση της 
αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/νσης Αστικής 
Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Πε−
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3284/2004 
(ΦΕΚ 217 /10−11−2004, τ.Α’) «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας» και την αριθμ. 2439/2009 (ΦΕΚ 

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6058 α



 

 

    

 
     

 

   

EΥΡΩ [80 000 000 000] 
ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ  

 
μεταξύ 

 
ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ: 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ,  
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  

ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ  

 
και 

 
του KfW, 

που υπόκειται στις οδηγίες,  
τελεί υπό την εγγύηση  

και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον  
της  Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, 

 
ως Δανειστών 

 
και 

 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ως Δανειολήπτη 
 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ως Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη 

 
8 ΜΑΪΟΥ 2010 



 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (η «Σύμβαση») 

συνάπτεται από και μεταξύ: 

(Α) των ακόλουθων Κρατών Μελών των οποίων νόμισμα είναι το ευρώ: Βασίλειο του Βελγίου, Ιρλανδία, Βασίλειο της 
Ισπανίας, Γαλλική Δημοκρατία, Ιταλική Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, 
Δημοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δημοκρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δημοκρατία, 
Δημοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δημοκρατία και Δημοκρατία της Φινλανδίας, αντιπροσωπευόμενα από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής αναφερόμενη ως η «Επιτροπή») και του KfW που υπόκειται στις οδηγίες,  τελεί υπό 
την εγγύηση και ενεργεί προς το δημόσιο συμφέρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (εφεξής 
αναφερόμενα ως «Δανειστές» και το καθένα ως «Δανειστής»), 

(Β)  της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα» ή ο «Δανειολήπτης»), που εκπροσωπείται από τον 
Υπουργό Οικονομικών, και 

(Γ)  της Τράπεζας της Ελλάδος, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος για λογαριασμό του Δανειολήπτη (εφεξής αναφερόμενη 
ως «Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη») που εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

(1) Η Ελλάδα στις 23 Απριλίου 2010 υπέβαλε αίτηση για διμερή δάνεια  από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη των οποίων το 
νόμισμα είναι το ευρώ σύμφωνα με την  Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ της 
25ης Μαρτίου 2010 και τη Δήλωση της Ευρωομάδας της 11ης Απριλίου 2010.  

 

(2) Σύμφωνα με το αίτημα αυτό, οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ (τα «Κράτη 
Μέλη της Ευρωζώνης»), εκτός από την Ελλάδα, αποφάσισαν στις 2 Μαΐου 2010 να παρέχουν στήριξη 
σταθερότητας στην Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο, μέσω κοινά οργανωμένων (ή κοινά οργανωμένου κεφαλαίου) 
διμερών δανείων.  
 

(3) Τα δάνεια χορηγούνται σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (το «Δ.Ν.Τ.») βάσει 
ενός διακανονισμού χρηματοδότησης άμεσης ετοιμότητας (ο «Διακανονισμός Χρηματοδότησης Άμεσης 
Ετοιμότητας του Δ.Ν.Τ.») 
 

(4) Οι εκπρόσωποι των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν στις 5 Μαΐου 2010 να αναθέσουν στην 
Επιτροπή καθήκοντα συντονισμού και διαχείρισης των συντονισμένων διμερών δανείων, όπως ορίζονται στη 
Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών, που συνάφθηκε στις 8 Μαΐου 2010 (η «Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών»). 

 

(5) Οι Δανειστές σε όλες τις λειτουργίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση, 
αντιπροσωπεύονται από την Επιτροπή και ενεργούν μέσω αυτής. Οι Δανειστές έχουν συμφωνήσει να ενεργούν με 
συντονισμένο τρόπο και να διοχετεύουν την επικοινωνία τους στην Επιτροπή μέσω του Προέδρου της Ομάδας 
Εργασίας του Ευρώ. 
 

(6) Μέτρα που αφορούν το συντονισμό και την επιτήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ελλάδας και ορίζουν 
κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής για την Ελλάδα, θα καθορισθούν με απόφαση του Συμβουλίου 
δυνάμει των Άρθρων 126(9) και 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η «ΣΛΕΕ») και η 
παρεχόμενη προς την Ελλάδα στήριξη συναρτάται με τη συμμόρφωση της Ελλάδας σε μέτρα που συνάδουν  με την εν 

  



 
(7) Η διαθεσιμότητα του πρώτου Δανείου εξαρτάται από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης και την έναρξη 

ισχύος της παρούσας Σύμβασης. 
 

(8) Η διαθεσιμότητα των Δανείων που έπονται του πρώτου εξαρτάται από τη θετική απόφαση των Κρατών Μελών της 
Ευρωζώνης (εκτός της Ελλάδας)  μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής «ΕΚΤ»), με 
βάση τα πορίσματα της επαλήθευσης από την Επιτροπή ότι η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής του Δανειολήπτη 
συμφωνεί με το πρόγραμμα προσαρμογής ή όποιους άλλους όρους προβλέπονται στην απόφαση του Συμβουλίου 
δυνάμει των Άρθρων 126 (9) και 136 της ΣΛΕΕ και του  Μνημονίου Συνεννόησης. 
 

(9) Η Επιτροπή ανοίγει έναν λογαριασμό στο όνομα των Δανειστών στην ΕΚΤ, που χρησιμοποιείται για την διενέργεια 
όλων των πληρωμών εκ μέρους των Δανειστών και του Δανειολήπτη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. 
 

(10) Η Ελλάδα έχει ορίσει την Τράπεζα της Ελλάδας ως αντιπρόσωπό της για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. 
 

(11) Κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων 
ατασθαλιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την στήριξη που παρέχεται από την παρούσα Σύμβαση ή την 
αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων που θα αναληφθούν με βάση αυτή, λαμβάνονται από τις αρχές του 
Δανειολήπτη. 
 

(12) Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, ανάλογα με την περίπτωση.  
 

(13) Δεδομένης της ανάγκης για ορισμένους Δανειστές να ολοκληρώσουν εθνικές διαδικασίες (που περιλαμβάνουν, 
ανάλογα με την περίπτωση, την κοινοβουλευτική έγκριση) πριν να είναι σε θέση να δεσμευθούν για να συμμετέχουν 
στη χρηματοδότηση των δανείων που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, τα αρχικά Δάνεια 
ενδέχεται να πρέπει να χρηματοδοτηθούν μόνο από ορισμένους Δανειστές, με επακόλουθη ανακατανομή των 
συμμετοχών, όπως και όταν οι διαδικασίες αυτές ολοκληρωθούν. 
 

(14) Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας («Γερμανία») έχει ορίσει το KfW ως Δανειστή για λογαριασμό της 
Γερμανίας για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι αναφορές στο KfW ως Δανειστή αφορούν το 
KfW, που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενεργεί για το δημόσιο συμφέρον της Γερμανίας.  

Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφώνησαν τα εξής: 

1. Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ  
 

(1) Οι Δανειστές καθιστούν διαθέσιμη στο Δανειολήπτη μια δανειακή διευκόλυνση (εφεξής αναφερόμενη ως η 
«Δανειακή Διευκόλυνση») σε ευρώ για ένα συνολικό ποσό κεφαλαίου ύψους μέχρι ογδόντα δις Ευρώ [80 000 000 
000], και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Μνημονίου Συνεννόησης και της παρούσας Σύμβασης. 

 

(2) Το μέγιστο ποσό που κάθε Δανειστής συνεισφέρει σε σχέση με τη  Δανειακή Διευκόλυνση είναι το ποσό που έχει 
καθορισθεί δίπλα στο όνομά του κάτω από την επικεφαλίδα «Δέσμευση» στο Παράρτημα 1, όπως αυτό αναλόγως 
δύναται να αυξηθεί, ακυρωθεί ή μειωθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης  και της Συμφωνίας 
μεταξύ των Πιστωτών (για κάθε Δανειστή, η «Δέσμευσή» του και το σύνολο των Δεσμεύσεών τους ισούται με τη 
«Συνολική Δέσμευση»). 

  



 
(3) Ο Δανειολήπτης χρησιμοποιεί όλα τα ποσά που δανείζεται σύμφωνα με τη Δανειακή Διευκόλυνση τηρώντας τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεννόησης. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ   
 
(1) Οι υποχρεώσεις του κάθε Δανειστή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση είναι ατομικές. Αδυναμία ενός Δανειστή να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε 
άλλου Δανειστή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Κάθε  Δανειστής δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις άλλου 
Δανειστή που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.  

 

(2) Τα δικαιώματα του κάθε Δανειστή που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση, είναι διακριτά και 
ανεξάρτητα δικαιώματα και κάθε χρέος του Δανειολήπτη που απορρέει από τη Σύμβαση αυτή προς έναν Δανειστή, 
αποτελεί ένα διακριτό και ανεξάρτητο χρέος. Ο Δανειολήπτης οφείλει να μην δίνει προτεραιότητα σε έναν Δανειστή 
έναντι των άλλων Δανειστών. 
 

(3) Οι Δανειστές και ο Δανειολήπτης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσουν ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο να μεταβιβάσουν 
οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους (ή, όσον αφορά τους Δανειστές, να συνάπτουν συμβάσεις με 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος με σκοπό να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος της συμμετοχής τους προς το Δανειολήπτη ή 
το σύνολο ή μέρος των κινδύνων και των ωφελειών που απορρέουν από την συμμετοχή τους στην παρούσα Σύμβαση) 
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση όλων των Δανειστών.  
 

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 2 (3) ανωτέρω, ένας Δανειστής έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει ή/και να 
μεταβιβάσει:  

(α)  μέρος (αλλά όχι το σύνολο) των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του  που απορρέουν από ένα Δάνειο στο 
πλαίσιο της ανακατανομής των  συμμετοχών των Δανειστών (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 (6) κατωτέρω) μεταξύ τους 
όπως προβλέπεται στο Άρθρο 6 της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών, ή 

(β) οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τα οποία  απορρέουν από ένα Δάνειο, στο Κράτος 
Μέλος που είναι ο εγγυητής του.  

(5) Κάθε τέτοια εκχώρηση και μεταβίβαση γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 13. 

 

(6) Μετά από την εκχώρηση και μεταβίβαση οιωνδήποτε δικαιωμάτων ή  υποχρεώσεων, οι συγκεκριμένοι Δανειστές 

οφείλουν αμελλητί να γνωστοποιούν εγγράφως στο Δανειολήπτη μια τέτοια εκχώρηση και  μεταβίβαση. 

 

3. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ  
 

(1) Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης  και του Μνημονίου Συνεννόησης, ο 

Δανειολήπτης μπορεί, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, να ζητήσει εκταμίευση σύμφωνα με την παρούσα 

Σύμβαση, (κάθε τέτοια εκταμίευση που πραγματοποιήθηκε ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Δανειακής 

Διευκόλυνσης ή το τρέχον υπόλοιπο κεφαλαίου που κάθε φορά εκκρεμεί που εφεξής αναφέρονται ως «Δάνειο»), με 

  



κατάθεση στην Επιτροπή δεόντως συμπληρωμένης αίτησης για την χρηματοδότηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος 2, αποδεχόμενος αμετάκλητα τους βασικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, σύμφωνα με το 

Άρθρο 3 (3) (εφεξής  «Αίτημα Χρηματοδότησης»). 

 

(2) Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται η ημέρα κατά την οποία το σύστημα 

πληρωμών TARGET 2 είναι σε λειτουργία για εκτέλεση συναλλαγών. Ως «Περίοδος Διαθεσιμότητας» νοείται η 

περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης, και λήγει την 

(συμπεριλαμβανομένης αυτής) ημερομηνία της τρίτης επετείου της  ημερομηνίας της παρούσας Σύμβασης. 

 

(3) Το Αίτημα Χρηματοδότησης είναι αμετάκλητο και δεν θεωρείται ότι έχει δεόντως ολοκληρωθεί εάν δεν προσδιορίζει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 

(α) την προτεινόμενη ημερομηνία της εκταμίευσης του αιτούμενου Δανείου (η «Ημερομηνία Εκταμίευσης»), η οποία 

πρέπει να είναι (i) μια Εργάσιμη Ημέρα, και (ii) μια ημέρα (εκτός Σαββάτου ή Κυριακής) κατά την οποία τα 

πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν στην πρωτεύουσα του κάθε Δανειστή, και (iii) μια ημέρα εντός της Περιόδου 

Διαθεσιμότητας, και (iv) μια ημέρα, όχι νωρίτερα από την δέκατη πέμπτη Εργάσιμη Ημέρα μετά την ημερομηνία 

υποβολής του Αιτήματος Χρηματοδότησης. Παρά τα προαναφερόμενα, το σημείο (iv) δεν εφαρμόζεται για το 

πρώτο Δάνειο· 

 

(β) το ποσό του αιτούμενου Δανείου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου Ευρώ 

(1,000,000,000 €)· 

(γ) την αιτούμενη περίοδο χάριτος για το σχετικό Δάνειο, εάν υπάρχει, κατά την διάρκεια της οποίας δεν απαιτείται να 

πραγματοποιηθούν καταβολές εξόφλησης κεφαλαίου από το Δανειολήπτη και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το χρονικό διάστημα των τριών ετών από την Ημερομηνία Εκταμίευσης (η «Περίοδος Χάριτος»)· 

(δ) τη διάρκεια του αιτούμενου Δανείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη, από την Ημερομηνία Εκταμίευσης 

του Δανείου και της οποίας η τελευταία ημέρα πρέπει να είναι Ημερομηνία Καταβολής Τόκων (όπως ορίζεται 

κατωτέρω) (η "Διάρκεια"), και 

(ε) το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης, το οποίο προβλέπει ότι οι καταβολές εξόφλησης κεφαλαίου πρέπει να γίνονται σε 

ισόποσες τριμηνιαίες καταβολές κεφαλαίου από το Δανειολήπτη σε κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων (όπως 

ορίζεται κατωτέρω) αρχίζοντας από την πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Τόκων μετά τη λήξη της Περιόδου 

Διαθεσιμότητας ή (το αργότερο) από το τέλος της σχετικής Περιόδου Χάριτος (εάν υπάρχει) και λήγοντας στην 

Ημερομηνία Καταβολής Τόκων  που συμπίπτει με το τέλος της Διάρκειας αυτού του Δανείου.  
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(4) Μετά το Αίτημα Χρηματοδότησης για το πρώτο Δάνειο, η υποχρέωση των Δανειστών να καταβάλουν το ποσό της 

Καθαρής Συμμετοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω στο Άρθρο 3(6) ) στο Δανειολήπτη σε σχέση με το πρώτο Δάνειο, 

υπόκειται: 

 

(α) στην παραλαβή από την Επιτροπή νομικής γνωμοδότησης που ικανοποιεί τους Δανειστές, και παρέχεται από τον 

Νομικό Σύμβουλο του Κράτους του  Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

από τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση το υπόδειγμα που προβλέπεται στο Παράρτημα 

4. Η εν λόγω γνωμοδότηση πρέπει να φέρει ημερομηνία, όχι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του 

Αιτήματος Χρηματοδότησης. Ο Δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τους Δανειστές αμέσως 

αν, μεταξύ της ημερομηνίας της γνωμοδότησης και της Ημερομηνίας Εκταμίευσης, έχει επέλθει οποιοδήποτε 

συμβάν που θα καθιστούσε εσφαλμένη οποιαδήποτε δήλωση περιέχεται στη γνωμοδότηση· 

(β) στην παραλαβή από την Επιτροπή ενός επίσημου εγγράφου από τον Υπουργό Οικονομικών του Δανειολήπτη, το 

οποίο αναφέρει τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν τα Αιτήματα  Χρηματοδότησης (και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο δεσμεύουν εγκύρως τον Δανειολήπτη) και περιέχουν δείγματα υπογραφής των προσώπων αυτών· 

(γ) στο υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεννόησης· 

(δ) στην παραλαβή από την Επιτροπή, όχι αργότερα από την Ημερομηνία Εκταμίευσης του εν λόγω Δανείου, 

Επιβεβαιώσεων Δέσμευσης, από τουλάχιστον πέντε δανειστές που αντιστοιχούν τουλάχιστον στα 2/3 της 

Συνολικής Δέσμευσης (ο «Κρίσιμος Αριθμός των Δανειστών»)· 

(ε) στην παραλαβή από την Επιτροπή επιβεβαίωσης από τους Δανειστές (i) ότι είναι ικανοποιημένοι ότι  πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για την ανάληψη κεφαλαίων δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, και (ii) για τους όρους  βάσει των 

οποίων επιθυμούν να  χορηγήσουν ένα Δάνειο στο Δανειολήπτη· 

(στ) στο ότι δεν έχει συμβεί ουσιώδης δυσμενής μεταβολή από την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης, τέτοιας που, 

κατά τη γνώμη των Δανειστών, μετά από διαβούλευση με το Δανειολήπτη, να μπορεί να βλάψει σημαντικά την 

ικανότητα του Δανειολήπτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής του βάσει της παρούσας Σύμβασης, 

δηλαδή την εξυπηρέτηση του Δανείου που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί και την αποπληρωμή του και 

(ζ)  στο γεγονός ότι δεν σημειώθηκε λόγος καταγγελίας (περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων) εκ μέρους του 

Δανειολήπτη η οποία να συνεχίζεται. 

(5) Μετά την παραλαβή Αιτήματος Χρηματοδότησης σε σχέση με οποιοδήποτε επόμενο Δάνειο, η υποχρέωση των 

Δανειστών για μεταβίβαση της Καθαρής Συμμετοχής, όπως ορίζεται κατωτέρω στο Άρθρο 3 (6), για οποιοδήποτε 

τέτοιο μεταγενέστερο Δάνειο στον Δανειολήπτη υπόκειται: 

  



(α) στην επιβεβαίωση από το Δανειολήπτη ότι δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός τέτοιο που να καθιστά εσφαλμένη 

οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στη νομική γνωμοδότηση που έλαβαν οι Δανειστές σύμφωνα με το Άρθρο 3 

(4) (α)· 

(β) στο διαθέσιμο υφιστάμενο υπόλοιπο από τις Δεσμεύσεις ενός Κρίσιμου Αριθμού Δανειστών· 

(γ) στην παραλαβή από την Επιτροπή επιβεβαίωσης από τα Κράτη Μέλη της Ζώνης του Ευρώ (εξαιρουμένης της 

Ελλάδας) ότι είναι ικανοποιημένα με την τήρηση εκ μέρους του Δανειολήπτη των όρων του Μνημονίου 

Συνεννόησης και των όρων που προβλέπονται στην απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει των Άρθρων 126 (9) και 136 

ΣΛΕΕ,  και 

(δ) στην πλήρωση των όρων που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους (ε), (στ) και (ζ) του Άρθρου 3 (4). 

Εάν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 3 (4) (στην περίπτωση του πρώτου Δανείου) ή του Άρθρου 3 (5) ανωτέρω (στην 

περίπτωση των επόμενων Δανείων) πληρούνται, η Επιτροπή κοινοποιεί στον Δανειολήπτη εγγράφως κατά το  

υπόδειγμα του Παραρτήματος 3, το καθοριζόμενο ποσό και τους λεπτομερείς όρους (οι οποίοι μπορεί να είναι όμοιοι ή 

να διαφέρουν από αυτούς που ορίζονται στο αντίστοιχο Αίτημα Χρηματοδότησης) του Δανείου που οι Δανειστές είναι 

πρόθυμοι να επεκταθεί προς τον Δανειολήπτη δυνάμει της παρούσας Σύμβασης  (εφεξής «Ανακοίνωση Αποδοχής»).  

Ο Δανειολήπτης και οι Δεσμευόμενοι Δανειστές, όπως ορίζονται στο Άρθρο 3 (6) κατωτέρω, δεσμεύονται αμετάκλητα 

από τους όρους της Ανακοίνωσης Αποδοχής, εκτός εάν οι όροι του Δανείου διαφέρουν από εκείνους που 

προσδιορίζονται στο Αίτημα Χρηματοδότησης, περίπτωση κατά την οποία ο Δανειολήπτης και οι Δεσμευόμενοι 

Δανειστές δεσμεύονται μόνο από τους όρους της Ανακοίνωσης Αποδοχής, εφόσον ο Δανειολήπτης γνωστοποιεί 

εγγράφως στην Επιτροπή τη συγκατάθεσή του για αυτό. Σε περίπτωση άρνησης του Δανειολήπτη για την αποδοχή 

τέτοιων όρων, το Αίτημα Χρηματοδότησης και η σχετική Ανακοίνωση Αποδοχής καθίστανται αμφότερα άκυρα. 

(6) Εάν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση (και ιδίως τα Άρθρα 3 (4) και 3 (5) ανωτέρω) έχουν 

τηρηθεί, κάθε Δανειστής που έχει καταθέσει στην Επιτροπή Επιβεβαίωση Δέσμευσης (τέτοια ώστε κάθε Δανειστής 

ορίζεται ως «Δεσμευόμενος Δανειστής») οφείλει, όχι αργότερα από την σχετική Ημερομηνία Εκταμίευσης, να 

μεταφέρει σε πίστωση του λογαριασμού των Δανειστών τη συμμετοχή του σε κάθε δάνειο (η «Συμμετοχή») (μειωμένη, 

με μοναδικό σκοπό τον καθορισμό και τον τρόπο πληρωμής του Καθαρού Ποσού Εκταμίευσης, όπως ορίζεται στην 

παράγραφο 8 κατωτέρω), κατά το ποσό της Επιβάρυνσης Εξυπηρέτησης (όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 (2) παρακάτω) 

που υπολογίζεται στο ποσό μιας τέτοιας Συμμετοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 5 (2), (η «Καθαρή Συμμετοχή»), όπως 

αυτή η Συμμετοχή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών.  

Για την αποφυγή αμφιβολιών, για όλους τους άλλους σκοπούς εκτός από τον καθορισμό και τον τρόπο πληρωμής του 

Καθαρού Ποσού Εκταμίευσης (π.χ. για σκοπούς υποβολής αναφοράς, ψηφοφοριών, κ.λπ.), μόνο η Συμμετοχή (όχι η 

Καθαρή Συμμετοχή) των Δανειστών λαμβάνεται υπόψη. 

(7) Ο Δεσμευόμενος Δανειστής δεν υποχρεούται να συμμετέχει σε ένα Δάνειο, αν ισχύουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 

5(7) και παρά τα μέτρα που προτείνονται από την Ομάδα Εργασίας του Ευρώ, εφόσον ο εν λόγω Δεσμευόμενος 

  



 

(8) Εφόσον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει στο Λογαριασμό των Δανειστών πριν από τις 11:00 π.μ. (ώρα 

Βρυξελλών) κατά την  Ημερομηνία Εκταμίευσης ενός Δανείου το σύνολο των Καθαρών Συμμετοχών όλων των 

Δεσμευόμενων Δανειστών αυτού του Δανείου (εφεξής αναφερόμενο ως το «Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης»), οι 

Δανειστές μεριμνούν ώστε η Επιτροπή να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μεταβιβάσει το Καθαρό 

Ποσό Εκταμίευσης στην Ημερομηνία Εκταμίευσης στον λογαριασμό του Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη που τηρείται 

σε ευρώ (SWIFT BIC: BNGRGRAA, IBAN: GR0301000230000000000200659) (Σχετ.: «Μηχανισμός Στήριξης της 

Ζώνης του Ευρώ για την Ελλάδα), ή σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό σε ευρώ τον οποίο ο Αντιπρόσωπος του 

Δανειολήπτη θα υποβάλει  εγγράφως στην Επιτροπή και την ΕΚΤ με αντίγραφο που κοινοποιείται στον Δανειολήπτη, 

το αργότερο σε δύο Εργάσιμες Ημέρες, πριν από την Ημερομηνία Εκταμίευσης. 

Αν, κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης, ο λογαριασμός των Δανειστών δεν έχει πιστωθεί με το συνολικό ποσό όλων 

των Καθαρών Συμμετοχών όλων των Δεσμευόμενων Δανειστών αναφορικά με το εν λόγω Δάνειο, τότε: 

(α) όταν το άθροισμα των Καθαρών Συμμετοχών που πραγματικά εισπράχθηκε  σε σχέση με το Δάνειο αντιπροσωπεύει 

τουλάχιστον το 90% του συνόλου των Καθαρών Συμμετοχών όλων των Δεσμευόμενων Δανειστών σε σχέση με το 

εν λόγω Δάνειο, τότε και υπό τον όρο ότι συναινεί ο Δανειολήπτης, το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης μειώνεται έτσι 

ώστε να είναι ίσο με το άθροισμα των Καθαρών Συμμετοχών που πραγματικά εισπράχθηκαν από την ΕΚΤ και οι 

Δανειστές μεριμνούν ώστε η Επιτροπή να δώσει οδηγίες στην ΕΚΤ να μεταβιβάσει το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης, 

μειωμένο στον Δανειολήπτη με τον τρόπο που ορίστηκε ανωτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ο Δανειολήπτης 

αρνηθεί να λάβει τέτοιου είδους χαμηλότερο ποσό σε σχέση με το Δάνειο, η Επιτροπή δεν αναθέτει στην ΕΚΤ τη 

μεταβίβαση αυτών των κεφαλαίων (τα οποία επιστρέφονται αμέσως χωρίς καθυστέρηση στους συγκεκριμένους 

Δεσμευόμενους Δανειστές) και το  Αίτημα Χρηματοδότησης και οι σχετικές Ανακοινώσεις Αποδοχής ακυρώνονται 

αυτομάτως. Εάν οποιοδήποτε μέρος του υπολειπόμενου ποσού των Καθαρών Συμμετοχών ληφθεί πράγματι εντός 

δύο (2) εργάσιμων ημερών από την προγραμματισμένη Ημερομηνία Εκταμίευσης, τότε η Επιτροπή διαβουλεύεται 

με τον Δανειολήπτη για το αν αυτός επιθυμεί να λάβει έμβασμα των εν λόγω χρηματοδοτήσεων και σε αυτήν την 

περίπτωση τα (αντισυμβαλλόμενα) μέρη θα πραγματοποιήσουν τέτοιες προσαρμογές στους όρους του σχετικού 

ποσοστού του Δανείου, όσες είναι απαραίτητες, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η καθυστερημένη είσπραξη αυτών 

των χρηματοδοτήσεων. Οποιεσδήποτε χρηματοδοτήσεις  λαμβάνονται πέραν της περιόδου των δύο (2) 

Εργάσιμων Ημερών επιστρέφονται από την Επιτροπή στον Δανειστή(-ές) που αφορούν, ή  

(β) όταν το άθροισμα των Καθαρών Συμμετοχών που πραγματικά εισπράχθηκαν σε σχέση με αυτό το Δάνειο είναι 

χαμηλότερο του 90% του συνόλου των Καθαρών Συμμετοχών όλων των Δεσμευόμενων Δανειστών σε σχέση με 

το Δάνειο αυτό, τότε η Επιτροπή δεν αναθέτει στην ΕΚΤ την μεταβίβαση στον Δανειολήπτη των αντίστοιχων 

δανειακών κεφαλαίων (και αυτά παραμένουν πιστωμένα στο λογαριασμό των Δανειστών) μέχρι η Επιτροπή να 

  



λάβει περαιτέρω οδηγίες από τους Δανειστές για να προβεί σε αυτή και ο Δανειολήπτης να γνωστοποιήσει 

εγγράφως την συγκατάθεσή του στην Επιτροπή για τη λήψη των δανειακών κεφαλαίων. Σε περίπτωση κατά την 

οποία: 

(i) είτε οι Δανειστές έχουν δώσει την εντολή στην Επιτροπή να μην προχωρήσει περαιτέρω με την 

εκταμίευση, ή οι Δανειστές δεν έχουν δώσει εντολή στην Επιτροπή εντός δύο Εργάσιμων Ημερών μετά 

την Ημερομηνία  Εκταμίευσης,   

(ii) είτε ο Δανειολήπτης έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την άρνησή του να λάβει το χαμηλότερο ποσό ή 

ο Δανειολήπτης δεν έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την συγκατάθεσή του για τη λήψη των 

δανειακών κεφαλαίων εντός δύο Εργάσιμων Ημερών μετά την Ημερομηνία  Εκταμίευσης,  

η Επιτροπή, στη συνέχεια, δίνει εντολή στην ΕΚΤ να επιστρέψει αμέσως τις Καθαρές  Συμμετοχές που βρίσκονται 

σε πίστωση του λογαριασμού των Δανειστών στους  Δεσμευόμενους Δανειστές που αφορούν και το Αίτημα 

Χρηματοδότησης και η σχετική Ανακοίνωση Αποδοχής ακυρώνονται και  

(γ) οποιεσδήποτε προσαρμογές σύμφωνα με τα Σημεία (α) και (β) λαμβάνουν  χώρα με την επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δανειολήπτη έναντι των Δεσμευόμενων Δανειστών που δεν κατάφεραν να χρηματοδοτήσουν το 

ποσοστό τους στο Δάνειο. 

(9) Η εκταμίευση ενός Δανείου σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τα μέρη να προχωρήσουν στη σύναψη δανειοδοτικών και 

δανειοληπτικών πράξεων οποιουδήποτε περαιτέρω Δανείου.  

 

(10) Το δικαίωμα του Δανειολήπτη να υποβάλει αιτήσεις για Δάνεια στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης λήγει στο τέλος 

της Περιόδου Διαθεσιμότητας, μετά την πάροδο της οποίας κάθε ποσό που δεν εκταμιεύθηκε από την Δανειακή 

Διευκόλυνση καθίσταται άμεσα άκυρο.    

 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(1) Παραδοχές   

 

Ο Δανειολήπτης αναγνωρίζει και εγγυάται στους Δανειστές κατά την Ημερομηνία (έναρξης ισχύος) της παρούσας 

Σύμβασης  καθώς και για κάθε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκων ότι:  

 

(α) κάθε Δάνειο αποτελεί μία χωρίς εξασφάλιση, άμεση, ανεπιφύλακτη, μη εξαρτημένη και γενική υποχρέωση του 

Δανειολήπτη και έχει σειρά προτεραιότητας τουλάχιστον ισότιμη (pari passu) με όλα τα άλλα υφιστάμενα και 

μελλοντικά χωρίς εξασφάλιση και μη εξαρτημένα δάνεια και υποχρεώσεις του Δανειολήπτη, που απορρέουν από 

το υφιστάμενο ή μελλοντικό του Σχετικό Χρέος, όπως ορίζεται στο Άρθρο 8 (1) (ζ) κατωτέρω, και  

  



 

(β) Η νομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών που παρέχεται 

σε συμφωνία με το Άρθρο 3 (4) (α) είναι ακριβής και ορθή.  

 

Ο Δανειολήπτης επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει αντίγραφο της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών και αναγνωρίζει ότι 

είναι ενήμερος και κατανοεί τους όρους της. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης της Συμφωνίας μεταξύ των 

Πιστωτών, οι Δανειστές πρέπει να παρέχουν τους αναθεωρημένους όρους στον Δανειολήπτη για να λάβει γνώση.  

 

(2) Υποχρεώσεις 

  

Ο Δανειολήπτης δεσμεύεται, έως ότου όλο το κεφάλαιο της παρούσας Σύμβασης  να έχει επιστραφεί πλήρως και όλοι 

οι τόκοι και τα πρόσθετα ποσά, αν υπάρχουν, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, να έχουν πλήρως εξοφληθεί:  

 

(α) Με εξαίρεση τα βάρη που απαριθμούνται στις παραγράφους (1) έως (6) κατωτέρω: 

(i) να μην εξασφαλίσει με υποθήκη, ενέχυρο ή άλλο βάρος πάνω στην ίδια περιουσία ή στα έσοδα, τυχόν 

υφιστάμενο ή μελλοντικό Σχετικό Χρέος και οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση δίδονται επί αυτού, εκτός 

εάν τα Δάνεια την ίδια στιγμή διαμοιράζονται ισότιμα (pari passu) και αναλογικά (pro rata) έχοντας την 

ίδια διασφάλιση· και 

(ii) να μην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημόσιου χρέους, προτεραιότητα σε σχέση με 

τους Δανειστές.  

Η χορήγηση των ακόλουθων βαρών δε θα πρέπει να αποτελεί παράβαση αυτού του Άρθρου:  

(1) εμπράγματα βάρη, σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, που δημιουργήθηκαν για τη διασφάλιση της τιμής 

αγοράς των περιουσιακών αυτών στοιχείων, καθώς και κάθε ανανέωση ή παράταση των εν λόγω βαρών, η 

οποία περιορίζεται στην αρχική ιδιοκτησία που καλύπτεται  από αυτά και η οποία διασφαλίζει οποιαδήποτε 

ανανέωση ή παράταση της αρχικής διασφαλισμένης χρηματοδότησης, και  

(2) βάρη επί εμπορικών αγαθών, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συνήθων εμπορικών συναλλαγών (και 

λήγουν το αργότερο εντός ενός έτους), για τη χρηματοδότηση της εισαγωγής ή εξαγωγής τέτοιων αγαθών από 

και προς τη χώρα του Δανειστή, και 

(3) εμπράγματα βάρη ή βάρη τα οποία αποσκοπούν στην πληρωμή του Σχετικού Χρέους, που προέκυψαν 

αποκλειστικά με σκοπό να παρασχεθεί χρηματοδότηση για ένα ειδικό επενδυτικό έργο, υπό την προϋπόθεση ότι, 

η περιουσία την οποία οποιοδήποτε από αυτά τα βάρη αφορά, είναι περιουσία που αποτελεί αντικείμενο αυτού 

του χρηματοδοτούμενου έργου ή είναι πρόσοδοι ή απαιτήσεις που απορρέουν από το έργο αυτό, και  

(4) οποιαδήποτε άλλα βάρη, που υφίστανται κατά την ημερομηνία της υπογραφής αυτής της Σύμβασης, υπό τον όρο 

ότι τα εν λόγω βάρη εξακολουθούν να περιορίζονται στην περιουσία που επηρεάζεται από αυτά τα βάρη στο 

πλαίσιο των ισχυουσών συμβάσεων κατά την ημερομηνία της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και υπό την 

  



(5) όλα τα άλλα θεσμοθετημένα βάρη και προνόμια, που ισχύουν αποκλειστικά λόγω της νομοθεσίας και τα οποία 

δεν μπορούν εύλογα να αποφευχθούν από τον Δανειολήπτη, και  

(6) βάρη, που αναγνωρίζονται ή για τα οποία συγκατατίθενται σε σχέση με την εξασφάλιση περιουσιακών στοιχείων 

του Κράτους όπου η συναλλαγή συνεπάγεται (α) (i) την πώληση, μεταβίβαση, ή εκχώρηση περιουσιακών 

στοιχείων του Κράτους σε εταιρεία ειδικού σκοπού ή παρόμοιου φορέα   ή (ii) τη χορήγηση από τον 

Δανειολήπτη εξασφαλίσεων σε περιουσιακά στοιχεία του Κράτους, όπου (β) αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 

χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση για να ενισχύσουν ή να εξασφαλίσουν μια δημόσια έκδοση ομολόγων από 

μια τέτοια εταιρεία ειδικού σκοπού ή από παρόμοιο φορέα και όπου το δικαίωμα αναγωγής των επενδυτών σε 

σχέση με αυτά τα ομόλογα είναι περιορισμένο στα παραγόμενα έσοδα ή στην πραγματοποιήσιμη (εφικτή) αξία 

των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων του Κράτους  και (γ) υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι μιας τέτοιας 

εξασφάλισης και η χρήση των εισπράξεων της εν λόγω συναλλαγής είναι συμβατοί με τους όρους πολιτικής του 

Μνημονίου Συνεννόησης και υπολογίζονται στους εθνικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τις αρχές του ΕΣΟΛ 95 

και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Εurostat) για τις τιτλοποιήσεις που αναλαμβάνονται 

από τις κυβερνήσεις.      

Όπως χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, «χρηματοδότηση ενός ειδικού επενδυτικού έργου» σημαίνει κάθε 

χρηματοδότηση απόκτησης, κατασκευής ή ανάπτυξης οποιασδήποτε περιουσίας σε σύνδεση με ένα έργο, εφόσον 

ο φορέας  που χορηγεί αυτή τη χρηματοδότηση συμφωνεί ρητά να εξετάσει  την χρηματοδοτούμενη περιουσία 

και τα έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία, ή την  απώλεια ή τη ζημία, σε αυτή την περιουσία ως την 

βασική πηγή αποπληρωμής αυτών των χρημάτων.  

 (β)  να αξιοποιήσει τα Καθαρά Ποσά Εκταμίευσης σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου βάσει των Άρθρων 126 

(9) και 136 ΣΛΕΕ, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο και σε συμφωνία με το Μνημόνιο Συνεννόησης.  

(γ) να καταβάλει μόνο τα Δάνεια που υπάγονται στο πλαίσιο αυτής της  Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Σύμβασης  κατ’ αναλογία (pro rata) και ισότιμη (pari passu) βάση σε κάθε Δεσμευόμενο Δανειστή, 

μέσω καταβολών στο λογαριασμό των Δανειστών που τηρείται στην ΕΚΤ και να μην διαπραγματεύεται σε 

διμερή ή προτιμησιακή βάση με μεμονωμένους Δανειστές σχετικά με τα Δάνεια της παρούσας Σύμβασης.  

 (δ)  να αποκτά και να διατηρεί σε πλήρη ισχύ όλες τις εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται, για να τηρεί τις 

υποχρεώσεις του όπως απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση  

 και  

(ε)  να συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες νόμους, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την ικανότητά του για 

την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.  

5. ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ  

  



 

(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 (7) κατωτέρω, και αναφορικά με κάθε υφιστάμενο δάνειο, ο Δανειολήπτης 

καταβάλλει, σε κάθε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκων, τόκους που έχουν προκύψει από κάθε τέτοιο δάνειο κατά τη 

διάρκεια της Τοκοφόρου Περιόδου που λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, με ετήσιο επιτόκιο (το «Επιτόκιο») ίσο με το 

άθροισμα:  

(α) του τότε ισχύοντος τρίμηνου EURIBOR προσδιοριζόμενου σύμφωνα με το Παράρτημα 5, ή (i) του 

προσδιοριζόμενου αναφορικά με τις περιόδους που ισούνται ή υπερβαίνουν τη μία εβδομάδα και είναι μικρότερες 

από τρεις μήνες, το αντίστοιχο επιτόκιο EURIBOR (χρησιμοποιώντας το επιτόκιο EURIBOR για την επόμενη 

μεγαλύτερη διάρκεια για την οποία τέτοια επιτόκια είναι διαθέσιμα και (ii) αναφορικά με τις περιόδους που είναι 

μικρότερες από μία εβδομάδα το εφαρμοζόμενο επιτόκιο ΕΟΝΙΑ για κάθε ημέρα με ημερήσια κεφαλαιοποίηση, 

και, 

(β) του περιθωρίου που ισούται με : 

(i) 300 μονάδες βάσης για όλες τις Τοκοφόρους Περιόδους που αρχίζουν κατά ή μετά την Ημερομηνία 

Εκταμίευσης κάθε Δανείου ή μετά από αυτήν και λήγουν συμπεριλαμβάνοντας την Τοκοφόρο Περίοδο, 

που λήγει την τρίτη επέτειο της Ημερομηνίας  Εκταμίευσης, ή αν αυτή δεν είναι η Ημερομηνία 

Καταβολής Τόκων, την πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Τόκων μετά την τρίτη επέτειο μιας τέτοιας 

Ημερομηνίας Εκταμίευσης, και, 

(ii)  400 μονάδες βάσης για όλες τις επόμενες Τοκοφόρους  Περιόδους.  

Για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης  : 

«Ημερομηνία Καταβολής Τόκων» σημαίνει, αναφορικά με κάθε Δάνειο, οποιαδήποτε ημερομηνία, 15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 

15 Σεπτεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και την τελική ημερομηνία εξόφλησης κάθε δανείου, αν αυτό καταστεί 

εξοφλητέο πριν από το τέλος της προγραμματισμένης του Διάρκειας, και,   

«Τοκοφόρος περίοδος» σημαίνει, αναφορικά με το δάνειο, κάθε τρίμηνη περίοδο που αρχίζει την (και συμπεριλαμβάνει) την 

Ημερομηνία Καταβολής Τόκων και λήγει την (αλλά αποκλείοντάς την) επομένη Ημερομηνία Καταβολής Τόκων εκτός από (i) 

την πρώτη Τοκοφόρο Περίοδο κάθε τέτοιου δανείου, το οποίο πρόκειται να αρχίσει (και συμπεριλαμβάνει) την Ημερομηνία 

Εκταμίευσης και να λήξει  (εξαιρώντας την) την πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Τόκων που ακολουθεί κάθε Ημερομηνία 

Εκταμίευσης και (ii) κάθε διακεκομμένη Τοκοφόρο Περίοδο στην περίπτωση που ένα Δάνειο επισπεύδεται  ή σε διαφορετική 

περίπτωση εξοφλείται σε ημερομηνία διαφορετική από την τελευταία ημέρα της προγραμματισμένης του διάρκειας. 

(2) Προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες, ο Δανειολήπτης καταβάλλει σε καθέναν από τους Δεσμευόμενους 

Δανειστές, αρχική μη  επιστρεπτέα επιβάρυνση εξυπηρέτησης, ίση με 50 μονάδες βάσης (η «Επιβάρυνση 

Εξυπηρέτησης») που υπολογίζεται στο κεφάλαιο της Συμμετοχής του κάθε Δεσμευόμενου Δανειστή σε κάθε Δάνειο, 

που αφαιρείται από κάθε Δάνειο που πρόκειται να εκταμιευθεί στον Δανειολήπτη. Στην περίπτωση οποιασδήποτε 

ανακατανομής των Συμμετοχών μεταξύ των Δανειστών κάθε τέτοια Επιβάρυνση Εξυπηρέτησης  ανακατανέμεται 
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(3) Η Επιτροπή ενημερώνει τον  Δανειολήπτη και τους Δανειστές δύο Εργάσιμες Ημέρες πριν την πρώτη ημέρα της 

σχετικής Τοκοφόρου Περιόδου για τις λεπτομέρειες του υπολογισμού των τόκων για κάθε Τοκοφόρο Περίοδο. Ο 

καθορισμός του EURIBOR και η συμβατική ημερομηνία υπολογισμού  προσδιορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με 

το Παράρτημα 5. 
 

(4) Ο Δανειολήπτης καταβάλει το ποσό των τόκων που οφείλεται, στο Λογαριασμό των Δανειστών που αναφέρεται στο 

Άρθρο 7(3), κατά τις σχετικές Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων και σύμφωνα με τους όρους που του έχουν 

γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή. Οι τόκοι ενός Δανείου υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία τα 

σχετικά ποσά μεταβιβάζονται στο λογαριασμό του Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη μέχρι την ημερομηνία κατά την 

οποία η  αντίστοιχη αποπληρωμή πιστώνεται αμετάκλητα στο λογαριασμό των Δανειστών.    
 

(5)  Αν ο Δανειολήπτης δεν είναι σε θέση  να καταβάλει οποιοδήποτε απαιτητό ποσό σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 

κατά την ημερομηνία οφειλής, ο Δανειολήπτης οφείλει να καταβάλει επιπλέον τόκο υπερημερίας επί αυτού του ποσού 

(ή, ανάλογα με την περίπτωση, επί του ποσού εκείνου που για τον τρέχοντα χρόνο θα ήταν απαιτητό και μη 

καταβληθέν) στους Δανειστές από την ημερομηνία που κατέστη απαιτητό έως την ημερομηνία της πραγματικής 

συνολικής πληρωμής, υπολογιζόμενο σε διαδοχικές τοκοφόρους περιόδους (κάθε μιας περιόδου με τέτοια διάρκεια την 

οποία οι Δανειστές μπορεί αναλόγως να επιλέγουν, αρχής γενομένης της πρώτης περιόδου από την αντίστοιχη 

ημερομηνία που καθίσταται απαιτητό, και όπου αυτό είναι δυνατόν, η διάρκεια μιας τέτοιας περιόδου θα φθάνει στη 

μία εβδομάδα) με ετήσιο επιτόκιο επί του υπερήμερου ποσού το οποίο υπερβαίνει κατά 200 μονάδες βάσης το Επιτόκιο 

που θα ήταν πληρωτέο, αν το υπερήμερο ποσό, κατά τη διάρκεια της περιόδου της αδυναμίας πληρωμής, αποτελούσε 

υφιστάμενο Δάνειο. 

Αν η αδυναμία πληρωμής συνεχίζεται, αυτό το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται  σύμφωνα με τους όρους του παρόντος 

Άρθρου 5 (5) την τελευταία ημέρα κάθε τέτοιας τοκοφόρου περιόδου και οι τόκοι που δεν καταβλήθηκαν σύμφωνα με 

το παρόν Άρθρο και αφορούν προηγούμενες τοκοφόρους περιόδους πρέπει να  προστεθούν στο ποσό του τόκου που θα 

καταβληθεί στο τέλος κάθε τέτοιας τοκοφόρου περιόδου.  Το ποσό του τόκου που αθετήθηκε είναι απαιτητό και 

πληρωτέο κατά διαστήματα μετά από αίτημα της Επιτροπής. 

(6) Ο Δανειολήπτης αναλαμβάνει να καταβάλει στους Δανειστές ή στην Επιτροπή κάθε πρόσθετο τόκο καθώς και όλα τα 

έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβάνοντας αποζημιώσεις για νομικές υπηρεσίες, που προκύπτουν και πρέπει να 

καταβληθούν από τους Δανειστές ή την Επιτροπή ως συνέπεια παραβίασης κάθε υποχρέωσης του Δανειολήπτη που 

απορρέει από την παρούσα Σύμβαση.   

 

  



(7) Αν ένας Δανειστής αντιμετωπίζει υψηλότερα χρηματοδοτικά κόστη από αυτά που εφαρμόζονται στο Δανειολήπτη 

σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, αυτός ο Δανειστής μπορεί να ενημερώσει τους άλλους Δανειστές και την Επιτροπή 

(μέσω του προέδρου του Ομάδας Εργασίας του Ευρώ) και η Ομάδα Εργασίας του Ευρώ θα λάβει απόφαση σύμφωνα 

με την Συμφωνία μεταξύ των Πιστωτών ενημερώνοντας σχετικά τον Δανειολήπτη.    

 

6.     ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ 

 

(1) Ο Δανειολήπτης αποπληρώνει το κεφάλαιο κάθε Δανείου κατά την  ημερομηνία/(-ες) (κάθε μία από τις οποίες πρέπει 

να είναι Ημερομηνία Καταβολής Τόκων) και σύμφωνα με τους όρους που του έχουν γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή 

στη σχετική Ανακοίνωση Αποδοχής και σε όλα τα σχετικά έγγραφα. 

 

(2) Ο Δανειολήπτης μπορεί, εάν έχει επιδώσει προηγουμένως στους Δανειστές σε όχι λιγότερο από ένα μήνα έγγραφη 

ειδοποίηση και με την επιφύλαξη της Συμφωνίας μεταξύ των Δανειστών, να αποπληρώσει νωρίτερα το σύνολο ή μέρος 

οποιουδήποτε Δανείου (με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε μερική αποπληρωμή δεν θα είναι μικρότερη από ένα 

δισεκατομμύριο ευρώ) κατά την Ημερομηνία Καταβολής Τόκων. 
 

(3) Αν, περισσότερα από ένα Δάνεια, είναι σε ισχύ, η πρόωρη αποπληρωμή πρέπει να εφαρμόζεται ισομερώς (pari passu) 

μεταξύ όλων των Δανείων ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους, εκτός εάν η εκ νέου κατανομή σύμφωνα με το 

Άρθρο 6 της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών έχει εφαρμοσθεί, και ολοκληρωθεί, σε περίπτωση κατά την οποία ο 

Δανειολήπτης μπορεί να επιλέξει για ποιο Δάνειο ή ποια Δάνεια εφαρμόζει οποιαδήποτε πρόωρη αποπληρωμή.  
 

(4) Οι ακόλουθοι περιορισμοί εφαρμόζονται: 

(α) η ανακοίνωση της προπληρωμής είναι αμετάκλητη και εξειδικεύει το ποσό και την ημερομηνία κατά την οποία η 

προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί, η οποία πρέπει να είναι Ημερομηνία Καταβολής Τόκων, και, 

(β) κάθε προπληρωμή πραγματοποιείται μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους επί του ποσού της προεξόφλησης και με 

την επιφύλαξη ότι ο Δανειολήπτης  αποζημιώνει τους Δανειστές, όσον αφορά οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες ή 

αμοιβές προκύπτουν (συμπεριλαμβάνοντας διακεκομμένη χρηματοδότηση και κόστη διακεκομμένης 

χρηματοδότησης και κάλυψης κινδύνων) ως συνέπεια κάθε τέτοιας προπληρωμής. Οι δεδουλευμένοι τόκοι είναι 

πληρωτέοι σύμφωνα με το Επιτόκιο που προσδιορίζεται για τη σχετική περίοδο, και  

(γ) κάθε μερική προεξόφληση πραγματοποιείται (μετά την πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων, αμοιβών ή άλλων 

οφειλόμενων ποσών σχετικών με το ποσό της αποπληρωμής) σύμφωνα με την προγραμματισμένη αναλογική 

επιστροφή κεφαλαίων, και 

(δ)  κάθε ποσό που προπληρώνεται εκουσίως δεν μπορεί να το δανεισθεί εκ νέου. 

  



(5) Ο Δανειολήπτης μπορεί να ακυρώνει, με προηγούμενη έγγραφη προειδοποίησή του σε διάστημα όχι λιγότερο των δύο 

εβδομάδων, το σύνολο ή μέρος (με ελάχιστο το ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ) του ποσού της Δανειακής 

Διευκόλυνσης που δεν έχει αναληφθεί.  

 

(6) Αν : 

(α) Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με οριστική του απόφαση κρίνει  ότι αυτή η Σύμβαση ή η σύναψη των 

Δανείων παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παραβίαση αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί, 

τότε η Δανειακή Διευκόλυνση ως σύνολο (π.χ. οι Δεσμεύσεις όλων των Δανειστών σύμφωνα με το παρόν) 

ακυρώνεται αμέσως και αμετάκλητα, αλλά αυτό δεν εγείρει αξίωση για την επίσπευση (πρόωρη εξόφληση) των 

υφισταμένων Δανείων, ή  

(β) Συνταγματικό Δικαστήριο Δανειστή ή άλλο καθ’ ύλην  αρμόδιο δικαστήριο για κάθε τέτοιο Δανειστή κρίνει με 

οριστική απόφαση ότι αυτή η Σύμβαση ή ένα Δάνειο παραβιάζει το Σύνταγμα του Δανειστή και αυτή η παραβίαση 

δεν μπορεί να αποκατασταθεί, τότε μόνο η Δέσμευση κάθε Δανειστή ακυρώνεται αμέσως και αμετάκλητα, αλλά 

αυτό δεν εγείρει αξίωση για την επίσπευση (πρόωρη εξόφληση) των υφισταμένων Δανείων.  

(7) Εάν η χορηγηθείσα χρηματοδότηση στο Δανειολήπτη σύμφωνα με τον Διακανονισμό  Χρηματοδότησης Άμεσης 

Ετοιμότητας του Δ.Ν.Τ. αποπληρώνεται εκ των προτέρων εν όλω ή εν μέρει σε εκούσια ή υποχρεωτική βάση, ένα 

αναλογικό ποσό των Δανείων που πραγματοποιήθηκαν βάσει της παρούσας Σύμβασης, εκτός και αν οι Δανειστές 

ενεργώντας ομόφωνα συμφωνούν διαφορετικά, καθίσταται άμεσα πληρωτέο και εξοφλητέο κατά ένα ποσό που 

βασίζεται στην αρχική αναλογία των Δανείων που έγιναν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση για τη χρηματοδότηση 

που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Διακανονισμό  Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας του Δ.Ν.Τ.    

 

7.  ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

(1) Όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από τον Δανειολήπτη καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς μείωση λόγω 

συμψηφισμού ή ύπαρξης ανταπαίτησης, απαλλαγμένες από και χωρίς μειώσεις ή παρακρατήσεις φόρων, προμηθειών 

και άλλων χρεώσεων για όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης.  

(2) Ο Δανειολήπτης δηλώνει ότι όλες οι καταβολές πληρωμών και οι μεταβιβάσεις  ποσών βάσει της παρούσας Σύμβασης, 

καθώς και η ίδια η Σύμβαση, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο ή άλλη επιβάρυνση στη χώρα του Δανειολήπτη και 

δεν πρόκειται να υπαχθούν σε τέτοιους φόρους ή επιβαρύνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης.  Αν 

ωστόσο ο Δανειολήπτης είναι υποχρεωμένος από το νόμο να προβεί σε τέτοιες παρακρατήσεις, ο Δανειολήπτης 

καταβάλλει τα απαιτούμενα επιπλέον ποσά έτσι ώστε οι Δανειστές να λαμβάνουν το σύνολο των ποσών που καθορίζει η 

παρούσα Σύμβαση. 

  



(3) Όλες οι πληρωμές από τον Δανειολήπτη πραγματοποιούνται μέσω μηνύματος SWIFT MT202 σε TARGET2, στην 

ημερομηνία με αξία πριν τις 11:00 π.μ. (ώρα Βρυξελλών) στο TARGET2 SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, σε πίστωση 

του λογαριασμού 4050992001, όνομα λογαριασμού «Κοινά οργανωμένα Διμερή Δάνεια Ε.Ε./Δανειστές» με την 

αιτιολογία: «Στήριξη για τη σταθερότητα της Ελλάδας από την Ευρωζώνη», ή σε άλλο τέτοιο λογαριασμό που η 

Επιτροπή υποδεικνύει στον Δανειολήπτη και στον Αντιπρόσωπο του Δανειολήπτη με έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον 

δύο Εργάσιμες Ημέρες πριν τη σχετική Ημερομηνία Καταβολής Τόκων (ο «Λογαριασμός Δανειστών»). 

(4) Η Επιτροπή ενημερώνει εκ μέρους των Δανειστών, τον Δανειολήπτη και τον Αντιπρόσωπο του Δανειολήπτη, 

τουλάχιστον δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες πριν κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων, για το ποσό του κεφαλαίου 

και των τόκων που είναι απαιτητά και πληρωτέα τη συγκεκριμένη  ημερομηνία, καθώς και για τα στοιχεία (επιτόκιο, 

τοκοφόρος περίοδος) στα οποία βασίζεται ο υπολογισμός των τόκων. 

(5) Ο Δανειολήπτης αποστέλλει στους Δανειστές και την ΕΚΤ αντίγραφο των οδηγιών πληρωμής που έχει σταλεί στον 

Αντιπρόσωπο του Δανειολήπτη τουλάχιστον δύο Εργάσιμες Ημέρες πριν από την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταβολής 

των Τόκων. 

(6) Αν ο Δανειολήπτης καταβάλει, σε σχέση με οποιοδήποτε από τα Δάνεια, ποσό το οποίο είναι μικρότερο από το 

συνολικό απαιτητό και πληρωτέο ποσό βάσει της παρούσας Σύμβασης, ο Δανειολήπτης με την παρούσα παραιτείται 

οποιουδήποτε δικαιώματος για να επανακτήσει το ήδη καταβληθέν ποσό σε σχέση με τα απαιτητά ποσά. 

Το καταβληθέν ποσό στο πλαίσιο ενός Δανείου χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των οφειλόμενων πληρωμών 

στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Δανείου με την ακόλουθη σειρά: 

(a) πρώτον για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις, δαπάνες και αποζημιώσεις· 

(b) δεύτερον για οποιοδήποτε τόκο υπερημερίας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 5(5) · 

(c) τρίτον για τόκους· και  

(d) τέταρτον για το κεφάλαιο, 

δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα ποσά είναι ληξιπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 

(7) Οποιοσδήποτε υπολογισμός και καθορισμός από την Επιτροπή βάσει της παρούσας Σύμβασης: 

(α) πραγματοποιείται με εύλογη από εμπορική άποψη μέθοδο· και 

(β) δεσμεύει, απουσία προδήλου σφάλματος, όλους τους Δανειστές και τον Δανειολήπτη. 

(8) Στην περίπτωση που η καταβολή πρέπει βάσει της παρούσας Σύμβασης να πραγματοποιηθεί σε ημέρα που δεν είναι 

Εργάσιμη Ημέρα, τέτοια καταβολή πραγματοποιείται κατά την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα. 

 

  

ALEXANDROS
Highlight



8.   ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

(1) Οι Δανειστές μπορούν με γραπτή ειδοποίηση (που επιδίδεται από την Επιτροπή ενεργώντας εκ μέρους τους) (και 

ενεργώντας σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ των Πιστωτών) προς τον Δανειολήπτη, να ακυρώσουν τη 

Δανειακή Διευκόλυνση και/ή να απαιτήσουν το ανεξόφλητο κεφάλαιο των Δανείων ως άμεσα απαιτητό και πληρωτέο, 

μαζί με τους δεδουλευμένους   τόκους, σε περίπτωση που: 

(α) ο Δανειολήπτης αδυνατεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό κεφαλαίου ή τόκων στο πλαίσιο οποιουδήποτε Δανείου ή 

οποιαδήποτε άλλα οφειλόμενα ποσά βάσει της παρούσας Σύμβασης την ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας, είτε 

εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, με τον τρόπο που συμφωνήθηκε στην παρούσα Σύμβαση, όσον αφορά οποιοδήποτε 

Δάνειο και η εν λόγω αθέτηση υποχρεώσεων συνεχίζεται για περίοδο τριάντα ημερολογιακών ημερών (σχετικά με 

αδυναμία πληρωμής οποιουδήποτε ποσού τόκων ή οποιουδήποτε άλλου ποσού εξαιρουμένου του κεφαλαίου) ή 

επτά ημερολογιακών ημερών (σχετικά με αδυναμία πληρωμής οποιουδήποτε ποσού κεφαλαίου) αφότου θα έχει 

επιδοθεί σχετική έγγραφη ειδοποίηση στο Δανειολήπτη από τους Δανειστές, ή  

(β) ο Δανειολήπτης ή οι φορείς του αθετούν κατά την εκτέλεση οποιαδήποτε υποχρέωση δυνάμει της παρούσας 

Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης που ορίζεται στο Άρθρο 1(3) για τη θέση σε εφαρμογή των 

Δανείων σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης και εξαιρουμένων όλων των άλλων υποχρεώσεων 

δυνάμει του Μνημονίου Συνεννόησης), και η εν λόγω αθέτηση υποχρεώσεων συνεχίζεται για χρονικό διάστημα 

ενός μηνός αφότου έχει επιδοθεί σχετική έγγραφη ειδοποίηση στο Δανειολήπτη από τους Δανειστές, ή   

(γ) οι υποχρεώσεις του Δανειολήπτη στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, κρίνονται από οποιοδήποτε καθ’ ύλην 

αρμόδιο δικαστήριο  ως μη  δεσμευτικές ή εκτελεστές έναντι του Δανειολήπτη ή κρίνονται  παράνομες από καθ’ 

ύλην αρμόδιο δικαστήριο, ή  

(δ)  (i) διαπιστώνεται ότι, σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση ή με το Μνημόνιο Συνεννόησης, ο Δανειολήπτης ή ο 

Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη, ενέχεται σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή σε οποιεσδήποτε επιζήμιες 

ενέργειες για τους Δανειστές ή (ii) κάθε εκπροσώπηση ή εγγύηση στην οποία προβαίνει ο Δανειολήπτης ή ο 

Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης είναι ανακριβείς, αναληθείς ή 

παραπλανητικές, ή 

(ε)  Σχετικό Χρέος του Δανειολήπτη του οποίου το συνολικό ποσό κεφαλαίου  υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ, 

είναι υποκείμενο σε δήλωση αθέτησης υποχρεώσεων όπως ορίζεται σε κάθε όργανο διοίκησης ή  τεκμηρίωσης 

του συγκεκριμένου χρέους και ως αποτέλεσμα μίας τέτοιας δήλωσης προκύπτει επίσπευση του εν λόγω χρέους ή 

μια εν τοις πράγμασιν  αναστολή πληρωμών ή  

(στ) ο Δανειολήπτης δεν προβαίνει σε εμπρόθεσμες αποπληρωμές προς το ΔΝΤ σχετικές με τον Διακανονισμό 

Χρηματοδότης Άμεσης Ετοιμότητας του ΔΝΤ, ή 

(ζ) ο Δανειολήπτης γενικώς δεν καταβάλλει το Σχετικό Χρέος του, κατά τις ημερομηνίες οφειλής του ή προβαίνει σε 

αναστολή πληρωμών του Σχετικού Χρέους του ή των ανειλημμένων ή εγγυημένων υποχρεώσεών του.    

  



Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως «Σχετικό Χρέος» νοείται το Εξωτερικό Χρέος και το Δημόσιο 

Εσωτερικό Χρέος. 

«Εξωτερικό Χρέος» νοείται το συνολικό χρέος του Δανειολήπτη ή του Αντιπροσώπου του Δανειολήπτη που είναι 

(i) εκφρασμένο ή πληρωτέο σε νόμισμα διαφορετικό από το επίσημο νόμισμα του Δανειολήπτη και (ii) το οποίο 

δεν είχε προκύψει αρχικά ή αναληφθεί στο πλαίσιο Σύμβασης ή  Οργάνου ή εκδόθηκε κατ’ ουσίαν σε πιστωτές 

που είναι όλοι κάτοικοι  της Ελλάδας ή σε οντότητες που έχουν την έδρα τους ή τον βασικό τόπο των συναλλαγών 

τους εντός της επικράτειας της Ελλάδας.   

«Δημόσιο Εσωτερικό Χρέος» νοείται κάθε χρέος του Δανειολήπτη το οποίο (i) εκφράζεται στο επίσημο νόμισμα 

του Δανειολήπτη, (ii) έχει τη μορφή ή αντιπροσωπεύεται από ομόλογα, τίτλους ή άλλα χρεόγραφα ή οποιαδήποτε 

εγγύηση για αυτά και (iii) διαπραγματεύεται ή δύναται να διαπραγματεύεται ή εισάγεται ή επαναγοράζεται και 

πωλείται με συνήθη τρόπο σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο, αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών, 

εξωχρηματιστηριακή ή άλλη αγορά χρεογράφων. 

(2) Οι Δανειστές μπορούν, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωμένοι, να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του παρόντος 

Άρθρου και μπορούν επίσης να τα ασκήσουν μόνο μερικώς με την επιφύλαξη της μελλοντικής άσκησης των εν λόγω 

δικαιωμάτων. Σχετικά με τα δικαιώματα αυτά οι Δανειστές ενεργούν σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας μεταξύ 

των Πιστωτών.  

(3) Ο Δανειολήπτης επιστρέφει όλα τα έξοδα, τις δαπάνες, τις αμοιβές και την απώλεια των τόκων που προκύπτουν και 

είναι πληρωτέα από τους Δανειστές ή την Επιτροπή ως συνέπεια της πρόωρης αποπληρωμής οποιουδήποτε Δανείου 

δυνάμει του παρόντος Άρθρου. Η απώλεια του τόκου είναι η διαφορά (αν πρόκειται για θετικό ποσό) μεταξύ του 

επιτοκίου του Δανείου και των τόκων που εισπράττονται από την επανεπένδυση των πρόωρα αποπληρωθέντων ποσών 

για την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας της πρόωρης αποπληρωμής και της ημερομηνίας κατά την οποία το Δάνειο 

λήγει ή μπορεί να καταγγελθεί από τους Δανειστές. Επιπλέον, ο Δανειολήπτης καταβάλλει τόκους υπερημερίας, όπως 

ορίζεται στο Άρθρο 5 (5) ανωτέρω, οι οποίοι  προκύπτουν από την ημερομηνία κατά την οποία το οφειλόμενο ποσό του 

κεφαλαίου του Δανείου έχει κηρυχθεί αμέσως απαιτητό και πληρωτέο, μέχρι την ημερομηνία της πλήρους πραγματικής 

καταβολής του. 

 

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

  
(1)  Ο Δανειολήπτης παρέχει στην Επιτροπή για να δοθούν στους Δανειστές: 

(α) όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από τον Δανειολήπτη γενικά προς τους πιστωτές του την ίδια στιγμή που 
αποστέλλονται· 

(β) τακτική έκθεση για την πρόοδο που σημειώνεται στην εκπλήρωση των  όρων του Μνημονίου Συνεννόησης· 

  



(γ)  αμελλητί, κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά τη δημοσιονομική και οικονομική κατάστασή του την 
οποία οποιοσδήποτε δανειστής ή η Επιτροπή μπορεί ευλόγως να ζητήσει· 

και  

(δ) οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάθε γεγονός που μπορεί ευλόγως να συνιστά Λόγο Καταγγελίας και τα μέτρα 
που, ενδεχομένως, λαμβάνονται για την αποκατάστασή του. 

(2) Ο Δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τους Δανειστές και την Επιτροπή αμελλητί, εάν συμβεί 
οποιοδήποτε γεγονός που θα καθιστούσε εσφαλμένη οποιαδήποτε δήλωση έγινε στο πλαίσιο της νομικής γνωμοδότησης 
του Δανειολήπτη που αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 3 (4). 

 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

 

Οι Δανειστές (σύμφωνα με τις οδηγίες των Κρατών Μελών της Ζώνης του Ευρώ) (εκτός της Ελλάδας) έχουν το δικαίωμα να 

ελέγχουν την τήρηση από το Δανειολήπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, καθώς και από 

το Μνημόνιο Συνεννόησης και για το σκοπό αυτό οι Δανειστές  εκπροσωπούνται από την Επιτροπή, και στο πλαίσιο αυτό: 

(α) Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποστέλλει τους υπαλλήλους της ή δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους για 

τη διενέργεια οιωνδήποτε τεχνικών, οικονομικών  ή λογιστικών ελέγχων που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίους 

αναφορικά με τη διαχείριση του Δανείου. 

(β) Ο Δανειολήπτης και ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη οφείλουν να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες και τα 

έγγραφα που μπορεί να ζητηθούν για τις εν λόγω αξιολογήσεις, τους οικονομικούς ή λογιστικούς ελέγχους, και να 

λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν το έργο των εντεταλμένων για την διεξαγωγή  τους 

προσώπων. Ο Δανειολήπτης και ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν 

στα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) πρόσβαση σε χώρους και εγκαταστάσεις όπου 

φυλάσσονται οι σχετικές πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα. 

 

(γ) Ο Δανειολήπτης και ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη διασφαλίζουν τη διερεύνηση και την ικανοποιητική 

αντιμετώπιση όλων των καταγγελλόμενων και των διαπιστωμένων περιπτώσεων απάτης, δωροδοκίας ή κάθε 

άλλης παράνομης δραστηριότητας σε σχέση με τη διαχείριση της στήριξης σταθερότητας. Όλες αυτές οι 

περιπτώσεις, καθώς και τα σχετικά μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, πρέπει να 

γνωστοποιούνται στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. 

 

11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

(1) Όλες οι γνωστοποιήσεις όσον αφορά την παρούσα Σύμβαση θεωρούνται έγκυρες, εφόσον γίνονται εγγράφως και 

αποστέλλονται στους αποδέκτες που αναφέρονται στο Παράρτημα 7. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επικαιροποιεί τους 

αποδέκτες και το γνωστοποιεί στους άλλους συμβαλλόμενους κάθε φορά που  προβαίνει σε παρόμοια τροποποίηση.  

  



(2) Όλες οι γνωστοποιήσεις γίνονται μέσω συστημένου ταχυδρομείου. Σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορούν να 

αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία, με μήνυμα swift ή με αγγελιοφόρο στους προαναφερόμενους αποδέκτες και να 

επιβεβαιώνονται με συστημένη επιστολή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.  Οι γνωστοποιήσεις τίθενται σε ισχύ με 

την παραλαβή της τηλεομοιοτυπίας, του μηνύματος swift ή της επιστολής.  

(3) Όλα τα έγγραφα, οι πληροφορίες και στοιχεία που πρόκειται να χορηγηθούν βάσει της παρούσας Σύμβασης  είναι στην 

αγγλική γλώσσα.  

(4) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αυτής της Σύμβασης γνωστοποιεί στα υπόλοιπα μέρη τον κατάλογο με τα ονόματα και τα 

δείγματα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων που δρουν για λογαριασμό του βάσει της παρούσας Σύμβασης, 

αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης αυτής. Με τον ίδιο τρόπο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος επικαιροποιεί τον 

συγκεκριμένο κατάλογο και τον γνωστοποιεί στα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας, κάθε φορά που αυτός 

τροποποιείται. 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

(1) Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται  στην παρούσα Σύμβαση είναι ή 

καταστούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει άκυρες, παράνομες ή μη εκτελεστές από οποιαδήποτε άποψη βάσει οποιουδήποτε 

εφαρμοστέου νόμου, η ισχύς, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα Σύμβαση επ’ ουδενί τρόπω επηρεάζεται ή κλονίζεται για το λόγο αυτό. Οι διατάξεις που είναι εξ ολοκλήρου ή 

εν μέρει άκυρες, παράνομες ή μη εκτελεστές, ερμηνεύονται και ως εκ τούτου εφαρμόζονται σύμφωνα με το πνεύμα και 

τον σκοπό της παρούσας Σύμβασης. 

(2) Το Προοίμιο και τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

(3) Μέρη που δεν είναι συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση δεν έχουν κανένα δικαίωμα, βάσει του Νόμου περί 

Συμβάσεων (Δικαιώματα Τρίτων)  του 1999, να εφαρμόσουν ή να επωφεληθούν από κανέναν όρο της παρούσας 

Σύμβασης. 

(4) Στην περίπτωση που η Επιτροπή έχει απορίες ή ερωτήματα σχετικά με τυχόν εκκρεμή ή ανεξόφλητα ποσά μεταξύ των 

Δανειστών, μπορεί να απευθύνει τέτοια ζητήματα στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωζώνης (Euro Area Working Group) 

με σκοπό την επίτευξη φιλικού διακανονισμού των ζητημάτων μεταξύ των Δανειστών (ενεργώντας σύμφωνα με τις 

οδηγίες των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (εκτός της Ελλάδας). 

 

13. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

(1) Οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάποιου  Δανειστή, η οποία επιτρέπεται 

βάσει του Άρθρου 2, ισχύει ως εξής: ο πρώην Δανειστής, ο νέος Δανειστής και οι υπόλοιποι Δανειστές  υπογράφουν 

σύμβαση εκχώρησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 6 («Σύμβαση Εκχώρησης») και κατά την 

ημερομηνία που αυτή εκτελείται από όλα αυτά τα μέρη και υπόκειται στην πληρωμή των σχετικών οφειλόμενων 

  



ποσών σύμφωνα με την εκχώρηση και μεταβίβαση αυτή: (i) ο υφιστάμενος Δανειστής εκχωρεί εξ ολοκλήρου τα 

δικαιώματά του σχετικά με τα Δάνεια και τη Σύμβαση που προβλέπεται να εκχωρηθεί βάσει της Σύμβασης 

Εκχώρησης· (ii) ο υφιστάμενος Δανειστής αποδεσμεύεται από τον Δανειολήπτη και τους λοιπούς Δανειστές από τις 

υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Σύμβασης κατά την αναλογία των Δανείων που εκχωρούνται και προβλέπεται 

να αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Εκχώρησης (οι «Σχετικές Υποχρεώσεις»)· και (iii) ο νέος 

Δανειστής αναλαμβάνει προς τον Δανειολήπτη και τους λοιπούς Δανειστές υποχρεώσεις ισοδύναμες με τις Σχετικές 

Υποχρεώσεις και (αν δεν είναι ήδη Δανειστής) γίνεται μέρος της παρούσας Σύμβασης ως Δανειστής.  Αντίγραφο κάθε 

Σύμβασης Εκχώρησης χορηγείται αμελλητί στην Επιτροπή και οι Δανειστές γνωστοποιούν αμελλητί στον 

Δανειολήπτη κάθε παρόμοια Σύμβαση Εκχώρησης και την εκχώρηση που πραγματοποιείται βάσει αυτής. 

(2) Παρά το ανωτέρω Άρθρο 13(1), κάθε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάποιου Δανειστή 

σύμφωνα με το Άρθρο 2(4)(β) τίθεται σε ισχύ χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γραπτή συναίνεση όλων των 

Δανειστών με τον όρο ο πρώην Δανειστής να πληροφορεί αμελλητί τους λοιπούς Δανειστές και την Επιτροπή για την 

εκχώρηση ή/και μεταβίβαση αυτή.  

 

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

(1) Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με 

την παρούσα Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. 

(2) Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διένεξη προκύψει σχετικά με τη 

νομιμότητα, την ισχύ, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης  στην αποκλειστική δικαιοδοσία του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(3) Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως δεσμευτικές και εκτελεστές από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

(4) Οι Δανειστές μπορεί να εκτελέσουν ή να επιδιώξουν να εκτελέσουν οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στην παρούσα ή άλλα δικαιώματα κατά του Δανειολήπτη στα δικαστήρια της 

χώρας του Δανειολήπτη. 

(5) Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να 

αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα 

Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση 

ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την 

εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος. 

  



 

15. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

(1) Μετά την υπογραφή της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

που: 

(α) οι Δανειστές λάβουν την επίσημη ανακοίνωση υπό μορφή Νομικής Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του 

Κράτους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Νομικού Συμβούλου 

του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 ότι η Σύμβαση αυτή 

έχει νομίμως συναφθεί εκ μέρους του Δανειολήπτη και όλες οι υποχρεώσεις του Δανειολήπτη σε σχέση με τη 

Σύμβαση αυτή είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους τους και τίποτα περαιτέρω δεν 

απαιτείται για να τεθούν σε ισχύ.  

και 

(β) η Επιτροπή λάβει Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης από Κρίσιμο Αριθμό  Δανειστών, 

κατά την οποία ημερομηνία η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ και δεσμεύει τον Δανειολήπτη και όσους Δανειστές 

παρείχαν τις συγκεκριμένες Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης.   

Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ και δεσμεύει τον Δανειολήπτη, τους Δεσμευόμενους Δανειστές και κάθε άλλο 

Δανειστή, από την ημερομηνία που η Επιτροπή λαμβάνει την Επιβεβαίωση Δέσμευσης του συγκεκριμένου Δανειστή. 

Ως «Επιβεβαίωση Δέσμευσης» νοείται η γραπτή επιβεβαίωση (σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Συμφωνίας μεταξύ 

των Πιστωτών) από έναν Δανειστή προς την Επιτροπή ότι, βάσει της νομοθεσίας της χώρας του, είναι νομίμως  

εξουσιοδοτημένος να συμμετέχει ως Δανειστής στην παρούσα Σύμβαση. 

(2) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η Επιβεβαίωση Δέσμευσης ενός Δανειστή μπορεί να έχει προσωρινή εφαρμογή 

σύμφωνα με τη νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους μέλους. Αν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η προσωρινή 

εξουσιοδότηση ανακληθεί, καταγγελθεί ή λήξει, τότε η Δέσμευση του αντίστοιχου Δανειστή ανακαλείται και 

ακυρώνεται όσον αφορά μελλοντικές εκταμιεύσεις Δανείων αλλά κάτι τέτοιο δεν θέτει θέμα επίσπευσης (της 

εξόφλησης) Δανείου που έχει ήδη εκταμιευθεί από τον συγκεκριμένο Δανειστή βάσει της παρούσας Σύμβασης. 

 

16. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται σε οιονδήποτε αριθμό αντιτύπων υπογραφούν από ένα ή περισσότερα από τα συμβαλλόμενα 

μέρη. Κάθε αντίτυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρωτοτύπου και η υπογραφή των αντιτύπων έχει την ίδια ισχύ ως εάν 

οι υπογραφές στα αντίτυπα να ήταν σε ένα μόνον αντίτυπο της Σύμβασης.   

  



Η Επιτροπή χορηγεί αμελλητί, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ακριβή αντίγραφα της Σύμβασης  σε κάθε συμβαλλόμενο 

μέρος.  

 

17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής: 

1. Κατάλογος Δανειστών 

2. Υπόδειγμα Αιτήματος Χρηματοδότησης  

3. Υπόδειγμα Ανακοίνωσης Αποδοχής 

4. Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης  

5. Κανόνες καθορισμού EURIBOR 

6. Υπόδειγμα Σύμβασης Εκχώρησης, και 

7.  Κατάλογος Επαφών. 

  



Έγινε στις Βρυξέλλες στις 8 Μαΐου 2010 και στην Αθήνα στις 8 Μαΐου 2010. 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ως Δανειολήπτης  
Εκπροσωπούμενη από τον 
-υπογραφή- 
Γεώργιο Παπακωνσταντίνου 
Υπουργό Οικονομικών 

 

Τα ακόλουθα κράτη μέλη της Ευρωζώνης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΕΓΑΛΟ 
ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, 
ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ   ως 
Δανειστές 
 
εκπροσωπούμενα από την: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Εκπροσωπούμενη από τον 
-υπογραφή- 
Olli Rehn 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ως ο Αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη 
Εκπροσωπούμενη από τον 
 
Γεώργιο Προβόπουλο 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

KfW 
που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και 
ενεργεί για το δημόσιο συμφέρον της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
ως Δανειστής 
Εκπροσωπούμενη από τους 
-υπογραφή- 
Δρ. Günther Bräunig 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
- υπογραφή - 
Δρ. Frank Czichowski 
Ταμίας 
 

  



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/26361/0023Α (1)
Απόφαση επαναγοράς τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθµιση 

θεµάτων δηµοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 1994 
«Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δηµοσίου και δηµιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων µε λογιστική µορφή (άυλοι τίτλοι)» 
(ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη του Δηµόσιου τοµέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A’/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /99 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του 
ν. 2362/95 «Περί Δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/
Α/27−11−1995).

7. Την αριθµ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονοµικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δηµοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθµ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός όρων, τύπου και 
κειµένου των οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.98 «Σύσταση Νοµικού 
Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία Οργα−
νισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10 Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
µικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Τις αρ. 2/30916/0023Α/18−4−2000, 2/6338/0023Α/
29−1−2008, 2/4879/0023Α/25−1−2001, 2/27162/0023Α/
17−5−2006, 2/11184/0023Α/13−02−2009, 2/1019/0023Α/
10−1−2002 και 2/13481/0023Α/27−02−2007, αποφάσεις 
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8426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

του Υπουργού Οικονοµικών για έκδοση οµολόγων λή−
ξης 19/5/2010, 20/3/2011, 18/5/2011, 20/8/2011, 20/03/2012, 
18/5/2012 και 20/08/2012, αντίστοιχα.

13. Το αρ. πρωτ. 559/23−04−2010 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγορών τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου, 
αποφασίζουµε:

Την επαναγορά εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου, µε 
ηµεροµηνία διακανονισµού 28 και 29−04−2010, οµολόγων 
του Ελληνικού Δηµοσίου, συνολικής ονοµαστικής αξίας 
πεντακοσίων ογδόντα πέντε εκατοµµυρίων ευρώ (€ 
585.000.000,00), σύµφωνα µε τα στοιχεία του παρα−
κάτω πίνακα.

Τράπεζα ISIN
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΔΙΑΚΑΝΟ−
ΝΙΣΜΟΥ

ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ
ΤΙΜΗ 

ΕΠΑΝΑ−
ΓΟΡΑΣ

ΑΞΙΑ 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΚΟΙ
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Εθνική 
Τράπεζα

GR0110019214 28/04/10 20/03/11 3,80% 130.000.000,00 94,306 122.597.800,00 527.800,00 123.125.600,00

Εθνική 
Τράπεζα

GR0124015497 28/04/10 18/05/11 5,35% 55.000.000,00 95,598 52.578.900,00 2.781.350,00 55.360.250,00

Εθνική 
Τράπεζα

GR0114019442 28/04/10 20/08/11 3,90% 135.000.000,00 92,178 124.440.300,00 3.620.700,00 128.061.000,00

Εθνική 
Τράπεζα

GR0110021236 28/04/10 20/03/12 4,30% 65.000.000,00 90,005 58.503.250,00 298.350,00 58.801.600,00

Εθνική 
Τράπεζα

GR0124018525 28/04/10 18/05/12 5,25% 60.000.000,00 91,485 54.891.000,00 2.977.200,00 57.868.200,00

Εθνική 
Τράπεζα

GR0114020457 28/04/10 20/08/12 4,10% 125.000.000,00 88,920 111.150.000,00 3.523.750,00 114.673.750,00

ΣΥΝΟΛΟ Α 570.000.000,00 524.161.250,00 13.729.150,00 537.890.400,00

Τράπεζα ISIN
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΔΙΑΚΑΝΟ−
ΝΙΣΜΟΥ

ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ
ΤΙΜΗ 

ΕΠΑΝΑ−
ΓΟΡΑΣ

ΑΞΙΑ 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΚΟΙ
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Ε θ ν ι κ ή 
Τράπεζα

GR0124011454 29/04/10 19/05/10 6,00% 15.000.000,00 99,333 14.899.950,00 848.250,00 15.748.200,00

ΣΥΝΟΛΟ Β 15.000.000,00 14.899.950,00 848.250,00 15.748.200,00

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α&Β

585.000.000,00 539.061.200,00 14.577.400,00 553.638.600,00

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δηµόσιο θα καταβάλει στις 28 και 29−04−2010 στην 
Εθνική Τράπεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω 
πίνακα, το συνολικό ποσό των πεντακοσίων πενήντα 
τριών εκατοµµυρίων εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιά−
δων εξακοσίων ευρώ (€ 553.638.600,00) ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί σε € 539.061.200,00 για αξία διακανονισµού, 

πλέον € 14.577.400,00 για δεδουλευµένους τόκους.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

2/27166/0023Α (2)
Απόφαση επαναγοράς τίτλων του Ελληνικού Δηµο−

σίου, µε ηµεροµηνία διακανονισµού 30−04−2010.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθµιση 

θεµάτων δηµοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δηµοσίου και 
δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων µε λογιστική 
µορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη του Δηµόσιου τοµέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995).

7. Την αριθµ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονοµικών «Περί των δαπανών σύνα−
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Συμφωνία Stand-By του ΔΝΤ 
Κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης, οι χώρες συχνά χρειάζονται 
χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα ισοζυγίου 
πληρωμών που αντιμετωπίζουν. Από τη δημιουργία της τον Ιούνιο του 1952, η 
Συμφωνία Stand-By (SBA) του ΔΝΤ έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως από τις 
χώρες μέλη, και αποτελεί το αξιόπιστο δανειοδοτικό μέσο του ΔΝΤ για τις χώρες των 
αναδυόμενων αγορών. Τα επιτόκια δε διέπονται από ευνοϊκούς όρους, παρόλο που 
σχεδόν πάντα είναι χαμηλότερα από εκείνα που θα κατέβαλλαν οι χώρες για την 
εξεύρεση χρηματοδότησης από ιδιωτικές αγορές. Η SBA αναβαθμίστηκε το 2009 
ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των 
χωρών μελών. Τα όρια δανεισμού διπλασιάστηκαν με περισσότερα κεφάλαια 
διαθέσιμα εκ των προτέρων, και οι όροι εξορθολογίστηκαν και απλοποιήθηκαν. Το 
νέο πλαίσιο επίσης καθιστά δυνατό τον ευρύτερο δανεισμό υψηλής πρόσβασης σε 
προληπτική βάση. 
 

Δανειοδότηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χωρών μελών 
Το πλαίσιο της SBA επιτρέπει στο Ταμείο να ανταποκρίνεται γρήγορα στις ανάγκες 
εξωτερικής χρηματοδότησης των χωρών και να στηρίζει πολιτικές οι οποίες είναι 
σχεδιασμένες για να τις βοηθήσουν να αναδυθούν από την κρίση και να αποκαταστήσουν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 

Επιλεξιμότητα. Όλες οι χώρες μέλη οι οποίες αντιμετωπίζουν ανάγκες εξωτερικής 
χρηματοδότησης είναι επιλέξιμες για SBA με την επιφύλαξη όλων των συναφών πολιτικών 
του ΔΝΤ. Ωστόσο, οι SBA γενικά χρησιμοποιούνται συχνότερα από χώρες μέλη μεσαίου 
εισοδήματος, καθώς υπάρχει ένα φάσμα μέσων με ευνοϊκούς όρους τα οποία είναι 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των χωρών χαμηλού εισοδήματος. 

Διάρκεια. Η διάρκεια μιας SBA είναι ευέλικτη, και συνήθως καλύπτει μια περίοδο 12-24 
μηνών, αλλά δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες, και είναι σύμφωνη με την αντιμετώπιση 
βραχυπρόθεσμων προβλημάτων ισοζυγίου πληρωμών. 

Όροι δανεισμού. Η πρόσβαση στους χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο των SBA 
κατευθύνεται από την ανάγκη μιας χώρας μέλους για χρηματοδότηση, την ικανότητα 
αποπληρωμής και το ιστορικό ως προς τη χρήση πόρων του ΔΝΤ. Στο πλαίσιο των εν 
λόγω κατευθυντήριων γραμμών, η SBA παρέχει ευελιξία όσον αφορά το ποσό και το 
χρονοδιάγραμμα του δανείου ώστε να παρασχεθεί βοήθεια για την ανταπόκριση στις 
ανάγκες των δανειζόμενων χωρών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν: 

• Κανονική πρόσβαση. Τα όρια δανεισμού πρόσφατα διπλασιάστηκαν για να 
παράσχουν στις χώρες πρόσβαση σε ποσοστό συμμετοχής μέχρι 200 τις εκατό για 
οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο, και συνολικά ανεξόφλητα δάνεια ύψους 600 τις 
εκατό (εκτός των προγραμματισμένων επαναγορών). 

• Έκτακτη πρόσβαση. Το ΔΝΤ μπορεί να δανείσει ποσά τα οποία υπερβαίνουν τα 
κανονικά όρια κατά περίπτωση σύμφωνα με την πολιτική Έκτακτης Πρόσβασης, η 
οποία συνεπάγεται αυξημένο έλεγχο από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sba.htm�
http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn0940.htm�
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/POL072909A.htm�
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm�
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Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι χώρες οι οποίες 
αντιμετωπίζουν πιεστικές ανάγκες χρηματοδότησης έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν 
τις SBA έκτακτης πρόσβασης. 

• Εμπροσθοβαρής πρόσβαση. Το νέο πλαίσιο SBA παρέχει αυξημένη ευελιξία στα 
κεφάλαια του αρχικού σταδίου όταν αυτό δικαιολογείται από την ισχύ των πολιτικών 
της χώρας και τη φύση των χρηματοδοτικών αναγκών της. 

• Ταχεία πρόσβαση. Η υποστήριξη του Ταμείου σύμφωνα με την SBA μπορεί να 
επιταχυνθεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού Έκτακτης Χρηματοδότησης του Ταμείου, ο 
οποίος καθιστά δυνατή την ταχεία έγκριση δανειοδότησης από το ΔΝΤ. Ο εν λόγω 
μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε σε πολλές περιστάσεις κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
κρίσης. 

Προληπτική πρόσβαση. Το νέο πλαίσιο SBA έχει διευρύνει το φάσμα των προληπτικών 
συμφωνιών υψηλής πρόσβασης (HAPA), ένα είδος διευκόλυνσης ασφάλισης έναντι 
αναγκών πολύ υψηλής χρηματοδότησης. Οι προληπτικές συμφωνίες χρησιμοποιούνται όταν 
οι χώρες δεν σκοπεύουν να προβούν σε ανάληψη των εγκεκριμένων ποσών, αλλά να 
διατηρήσουν την επιλογή να πράξουν αναλόγως σε περίπτωση που χρειαστεί. Κατά τη 
διάρκεια της κρίσης εγκρίθηκαν τρεις HAPA, με την Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ και τη 
Γουατεμάλα. 

Λιγότεροι όροι, επικέντρωση της προσοχής σε στόχους 
Όταν μια χώρα προβαίνει σε δανεισμό από το ΔΝΤ, συμφωνεί να προσαρμόσει τις 
οικονομικές πολιτικές της προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία την 
οδήγησαν αρχικά στην αναζήτηση χρηματοδότησης. Οι εν λόγω δεσμεύσεις, οι οποίες 
περιλαμβάνουν ειδικές προϋποθέσεις, περιγράφονται στη δήλωση προθέσεων της χώρας 
μέλους (η οποία συχνά περιλαμβάνει ένα μνημόνιο οικονομικών και χρηματοπιστωτικών 
πολιτικών). 

Βασιζόμενο σε προγενέστερες προσπάθειες, το ΔΝΤ έχει προβεί σε περαιτέρω 
μεταρρύθμιση των όρων των δανειοδοτήσεών του για να επικεντρωθεί σε κριτήρια τα οποία 
είναι μετρήσιμα και παρατηρήσιμα. Οι εν λόγω μεταβολές περιλαμβάνουν: 

Ποσοτικές προϋποθέσεις. Η πρόοδος των χωρών μελών παρακολουθείται με τη χρήση 
ποσοτικών στόχων προγραμμάτων. Οι εκταμιεύσεις κεφαλαίων συνδέονται με την τήρηση 
των εν λόγω στόχων. Μεταξύ των παραδειγμάτων περιλαμβάνονται στόχοι για διεθνή 
αποθεματικά και δημοσιονομικά ελλείμματα και δανεισμούς, που είναι σύμφωνα με τους 
σκοπούς των προγραμμάτων. 

Διαρθρωτικά μέτρα. Το νέο πλαίσιο SBA έχει εξαλείψει τα κριτήρια διαρθρωτικής 
απόδοσης. Αντίθετα, η πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση διαθρωτικών μέτρων τα οποία 
είναι σημαντικά για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος αξιολογούνται σφαιρικά στο 
πλαίσιο αναθεωρήσεων προγραμμάτων. 

Συχνότητα αναθεωρήσεων. Οι τακτικές αναθεωρήσεις από την Εκτελεστική Επιτροπή του 
ΔΝΤ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της απόδοσης στο πλαίσιο του 
προγράμματος και τη δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος στις οικονομικές 
εξελίξεις. Το πλαίσιο SBA καθιστά δυνατή την ευελιξία στη συχνότητα των αναθεωρήσεων 
βάσει της ισχύος των πολιτικών της χώρας και της φύσεως των χρηματοδοτικών αναγκών. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/crislend.htm�
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/conditio.htm�
http://www.imf.org/external/np/loi/mempuba.htm#loi�
http://www.imf.org/external/np/loi/mempuba.htm#mefp�
http://www.imf.org/external/np/loi/mempuba.htm#mefp�
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/NEW032409A.htm�
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2009/NEW032409A.htm�
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Όροι δανειοδότησης 
Αποπληρωμή. Η αποπληρωμή δανεισθέντων πόρων στο πλαίσιο της SBA καταβάλλεται 
εντός 3¼-5 ετών από την εκταμίευση, το οποίο σημαίνει ότι κάθε εκταμίευση 
αποπληρώνεται σε οχτώ ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις ξεκινώντας 3¼ χρόνια μετά την 
ημερομηνία κάθε εκταμίευσης. 
Επιτόκιο δανεισμού. Το επιτόκιο δανεισμού συνδέεται με το επιτόκιο αγοράς του ΔΝΤ, το 
οποίο είναι γνωστό ως βασικό επιτόκιο χρέωσης, το οποίο συνδέεται με το επιτόκιο Ειδικών 
Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (ΕΤΔ). Τα δάνεια σημαντικού ύψους φέρουν πρόσθετη 
επιβάρυνση 200 μονάδων βάσης, η οποία καταβάλλεται επί του ποσού ανεξόφλητων 
δανείων άνω του 300 τις εκατό του ποσοστού συμμετοχής. Σε περίπτωση που η πίστωση 
παραμένει άνω του 300 τις εκατό του ποσοστού συμμετοχής μετά από τρία έτη, η εν λόγω 
πρόσθετη επιβάρυνση αυξάνεται σε 300 μονάδες βάσης, και είναι σχεδιασμένη για να 
αποθαρρύνει τη μεγάλη και παρατεταμένη χρήση των πόρων του ΔΝΤ. 

Προμήθεια δέσμευσης κεφαλαίου. Οι πόροι οι οποίοι δεσμεύονται στο πλαίσιο όλων των 
SBA υπόκεινται σε προμήθεια δέσμευσης κεφαλαίου η οποία επιβάλλεται στην αρχή κάθε 
δωδεκάμηνης περιόδου επί των ποσών τα οποία θα μπορούσαν να αντληθούν κατά τη 
διάρκεια της περιόδου (15 μονάδες βάσης για δεσμευθέντα ποσά μέχρι 200 τις εκατό του 
ποσοστού συμμετοχής, 30 μονάδες βάσης επί δεσμευθέντων ποσών άνω του 200 τις εκατό 
και μέχρι 1.000 τις εκατό του ποσοστού συμμετοχής και 60 μονάδες βάσης επί ποσών τα 
οποία υπερβαίνουν το 1.000 τις εκατό του ποσοστού συμμετοχής). Τα ποσά των εν λόγω 
προμηθειών επιστρέφονται εάν ο δανεισμός των ποσών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια 
της σχετικής περιόδου. Ως εκ τούτου, εάν η χώρα δανειστεί ολόκληρο το ποσό το οποίο 
δεσμεύεται στο πλαίσιο μιας SBA, το ποσό προμήθειας δέσμευσης κεφαλαίου επιστρέφεται 
πλήρως, ενώ δεν επιστρέφεται κανένα ποσό στο πλαίσιο προληπτικής SBA σύμφωνα με 
την οποία οι χώρες δεν πραγματοποιούν ανάληψη κεφαλαίων. 

Επιβάρυνση για παροχή υπηρεσιών. Για κάθε αναληφθέν ποσό ισχύει επιβάρυνση για 
παροχή υπηρεσιών ύψους 50 μονάδων βάσης. 

 

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009 

http://www.imf.org/cgi-shl/create_x.pl?bur�
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm�
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm�
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Δελτίο Τύπου Αριθμ. 10/187     Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    Ουάσιγκτον, ΗΠΑ 
9 Μαίου 2010  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ Εγκρίνει Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης 

Ύψους 30 Δισεκατομμυρίων Ευρώ για την Ελλάδα  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ενέκρινε σήμερα 
μία τριετή Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης ύψους 26,4 εκατομμυρίων μονάδων 
Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (30 δισεκατομμύρια Ευρώ) προς την Ελλάδα για τη 
στήριξη του προγράμματος των Αρχών για την προσαρμογή και το μετασχηματισμό της 
οικονομίας. Αυτό το πρόγραμμα με ενισχυμένα προκαταβολικά επίπεδα διαθέτει αμέσως 
στην Ελλάδα 4,8 δισεκατομμύρια μονάδες Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 5,5 
δισεκατομμύρια Ευρώ) από το ΔΝΤ σαν μέρος κοινής χρηματοδότησης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανέρχεται στο συνδυασμένο ποσό 20 δισεκατομμυρίων Ευρώ 
άμεσης χρηματοδοτικής υποστήριξης. Για το 2010 η συνολική χρηματοδότηση από το 
ΔΝΤ θα ανέλθει περίπου σε 10 δισεκατομμύρια Ευρώ, ποσό που θα συνδυασθεί με 
πρόσθετα 30 δισεκατομμύρια Ευρώ που δεσμεύθηκε να παράσχει η Ε.Ε. 
 
Η Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης, που αποτελεί μέρος ενός συνεργατικού 
χρηματοδοτικού πακέτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανέρχεται συνολικά σε 110 
δισεκατομμύρια Ευρώ (περίπου 145 δισεκατομμύρια δολάρια) σε τρία χρόνια, προβλέπει 
πρόσβαση σε πόρους του ΔΝΤ που κατ’ εξαίρεση υπερβαίνουν το 3.200 τοις εκατό της 
ποσόστοσης της Ελλάδας, και εγκρίθηκε σύμφωνα με τις επιταχυμένες διαδικασίες του 
Μηχανισμού Χρηματοδότησης Ανάγκης του Ταμείου. 
 
«Η Ελληνική κυβέρνηση είναι αξιέπαινη για τη δέσμευσή της προς μια ενέργεια 
ιστορικής σημασίας που θα δώσει σ’ αυτό το υπερήφανο έθνος την ευκαιρία να 
ξεπεράσει τις παρούσες δυσκολίες και να διασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τον 
Ελληνικό λαό» δήλωσε ο Διευθυντής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρός Καν. «Σήμερα το ΔΝΤ 
έδειξε τη δέσμευσή του να κάνει ότι μπορεί για να βοηθήσει την Ελλάδα και το λαό της. 
Ο δρόμος προς τα εμπρός θα είναι δύσκολος, αλλά η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει ένα 
αξιόπιστο πρόγραμμα που είναι καλά ισορροπημένο οικονομικά και κοινωνικά –με 
προστασία για τις πιο ευάλωτες ομάδες- και εφικτό. Το κλειδί τώρα είναι η εφαρμογή 
του. Μαζί με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχουμε ένα πρωτοφανές 
επίπεδο υποστήριξης για να βοηθήσουμε την Ελλάδα στην προσπάθειά της αυτή και –με 
την πάροδο του χρόνου- να βοηθήσουμε την αποκατάσταση της ανάπτυξης, των θέσεων 
εργασίας και του επιπέδου ζωής. 
 
«Η σημερινή σθεναρή ενέργεια του ΔΝΤ για την υποστήριξη της Ελλάδας θα 
συνεισφέρει στην ευρεία διεθνή προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη 
σταθεροποίηση της Ευρωζώνης και για τη διασφάλιση της ανάκαμψης της παγκόσμια 
οικονομίας», δήλωσε ο Διευθντής. 
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Η Ελληνική κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα φιλόδοξο πακέτο πολιτικής για να 
αντιμετωπίσει την εθνική οικονομική κρίση. Είναι ένα πολυετές πρόγραμμα με δύο 
σκέλη ουσιαστικής προκαταβολικής προσπάθειας με σκοπό να διορθώσει τις σοβαρές 
δημοσιονομικές ανισοζυγίες και για να κάνει την οικονομία πιο ανταγωνιστική που με 
την πάροδο του χρόνου θα αποκαταστήσει την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Το 
πρόγραμμα των Αρχών εκπονήθηκε με αμεροληψία ώστε το βάρος να μοιραστεί από όλα 
τα κοινωνικά επίπεδα και για να προστατευθούν οι πιο ευάλωτες ομάδες. Η κατ’ 
εξαίρεση χρηματοδοτική βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα θα στηρίξει τις προσπάθειες 
των Αρχών παρέχοντας επαρκείς οικονομικούς πόρους που θα δώσουν τον απαιτούμενο 
χρόνο για τη δημιουργία προϊστορίας στην εφαρμογή πολιτικής, η οποία θα 
αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, θα ευνοήσει την ανάπτυξη και θα μειώσει 
τις δημοσιονομικές ανισοζυγίες της Ελλάδας. 
 
Μετά την ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου για την Ελλάδα, ο κύριος Τζών Λίπσκυ, 
Πρώτος Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος, δήλωσε: 
 
«Τους τελευταίους μήνες η Ελληνική οικονομία έχει διαταραχθεί από τα δυσμενή 
συναισθήματα της αγοράς. Αυτές οι πιέσεις αντανακλούν ανησυχίες για τη μη 
βιωσιμότητα των δημοσίων χρηματοοικονομικών και για την αδύναμη 
ανταγωνιστικότητα. Οι αρχικές απόπειρες για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα 
δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς με επακόλουθη 
διάχυση στον τραπεζικό τομέα.    
 
«Οι Ελληνικές Αρχές έχουν εκπονήσει ένα τολμηρό πρόγραμμα με χάραξη 
προκαταβολικά ενισχυμένων πολιτικών για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της 
εμπιστοσύνης της αγοράς. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται: (i) στην αποκατάσταση της 
δημοσιονομικής βιωσιμότητας, (ii) στην ενίσχυση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας, 
και (iii) στη διασφάλιση της σταθερότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Για να δοθεί 
χρόνος στην Ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις και να 
δημιουργήσει αξιόπιστο ιστορικό, η διεθνής κοινότητα δημιούργησε ένα πρωτοφανές 
πακέτο χρημοτοοικονομικής υποστήριξης. Τα φιλόδοξα μέτρα για την εφαρμογή των 
οποίων έχουν δεσμευθεί οι Ελληνικές Αρχές μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, που 
προορίζονται επίσης για την αντιμετώπιση του σημαντικού κινδύνου εξάπλωσης σε 
άλλες χώρες, δικαιολογούν ένα κατ’ εξαίρεση υψηλό επίπεδο πρόσβασης σε πόρους του 
Ταμείου. 
 
«Στην καρδιά της στρατηγικής για την προσαρμογή, βρίσκεται μια δημοσιονομική 
ενσωμάτωση που στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα 
από το 3 τοις εκατό του ΑΕΠ μέχρι το 2014, καθώς και στην αποκατάσταση της 
χρεωστικής βιωσιμότητας. Οι Αρχές έχουν εκπονήσει ένα μεγάλο πακέτο 
δημοσιονομικών μέτρων της τάξεως του 11 τοις εκατό του ΑΕΠ για την επίτευξη αυτού 
του στόχου. Τα μέτρα έχουν ιδιαίτερα ενισχυθεί προκαταβολικά και έχουν εντοπισθεί 
πλήρως. Το πακέτο καταλλήλως περιλαμβάνει τη δίκαιη κατανομή του βάρους της 
προσαρμογής σε όλο το κοινωνικό φάσμα προστατεύοντας του πιο ευάλωτους και 
θέτωντας μεγαλύτερο φορολογικό βάρος στους σχετικά εύπορους. Περιλαμβάνει επίσης 
μέτρα για την εκλογίκευση του δημόσιου τομέα. 
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«Αν και η βαρχυπρόθεσμη απόδοση θα συσταλεί με την προσαρμογή της οικονομίας, οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της 
ανταγωνιστικότητας και μαζί με τη βελτιωμένη εμπιστοσύνη της αγοράς, η οικονομία θα 
μπεί στο δρόμο της ανάκαμψης. Η αυστηρή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την αύξηση της ευελιξίας στην αγοράς εργασίας, τη βελτίωση 
του εσωτερικού ανταγωνισμού και τη βελτιστοποίηση της δημόσιας διοίκησης. 
 
«Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να παράσχει στην Ελλάδα 
δικαίωμα ομολόγων για πράξεις επαναγοράς χρεωστικών οργάνων της αγοράς που 
εκδίδονται ή είναι εγγυημένα απο την Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να βοηθήσει στη 
βελτίωση της τραπεζικής ρευστότητας. 
 
«Το πρόγραμμα των Ελληνικών Αρχών είναι μια κατάλληλα φιλόδοξη απάντηση στις 
τρέχουσες συνθήκες και στους τρέχοντες περιορισμούς, αλλά παραμένουν ακόμη 
αρκετοί αρνητικοί κίνδυνοι. Οι δυσκολία που αναμένεται, βρίσκεται στην αυστηρή 
εφαρμογή του προγράμματος με τη διασφάλιση της απαραίτητης δημόσιας συναίνεσης 
για τις μεταρρυθμίσεις. 
 
«Οι λανθασμένες αναφορές των δεδομένων δημοσιονομικού και δημόσιου χρέους της 
Ελλάδας για το 2008, που οδήγησαν στην παραβίαση των υποχρεώσεων σύμφωνα με το 
Άρθρο VIII, Τμήμα 5 των Συμφωνητικών Άρθρων του Ταμείου είναι λυπηρό. Οι Αρχές 
έχουν ήδη αναλάβει την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων σε συνεργασία με το Ταμείο, με 
τους εταίρους από την ΕΕ και με τη Γιούροστατ (Eurostat). Δεν χρειάζονται περαιτέρω 
ενέργειες του Ταμείου σύμφωνα με τις διαδικασίες του σχετικά με την παράβαση των 
υποχρεώσεων. Καθώς προχωράμε μπροστά, θα απαιτηθεί αυστηρή τήρηση των 
απαιτήσεων υποβολής αναφορών στο Ταμείο.» 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
 
Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις 
 
Η Ελλάδα μπήκε στη διεθνή ύφεση με βαθιά ριζωμένες τρωτότητες. Βρέθηκε ανάμεσα 
σε επιβραδυνόμενους ρυθμούς ανάπτυξης και σε μειωμένη παγκόσμια διάθεση για την 
ανάληψη οικονομικού ρίσκου, και έτσι η μεγάλη εξάρτηση της χώρας σε δάνεια του 
εξωτερικού αύξησε τις ανησυχίες σχετικά με τις παρατεταμένες δημοσιονομικές και 
εξωτερικές ανισοζυγίες της. Η σημαντική αναθεώρηση των δημοσιονομικών δεδομένων 
των ελλειμμάτων για το 2008 και το 2009 που ανακοινώθηκε από τη νεοεκλεγμένη 
κυβέρνηση κλόνισε τις αγορές γιατί ήταν διπλάσια από αυτά που είχαν προβλεφθεί και 
έφεραν στην επιφάνεια εσφαλμένες αναφορές επίσημων στατιστικών. Το δημόσιο χρέος 
αυξήθηκε αναλογικά από κάτω του 100 τοις εκατό του ΑΕΠ σε 115 τοις εκατό του ΑΕΠ 
κατά το τέλος του 2009. Επιπρόσθετα, παρά την ύφεση του 2009, το έλλειμμα τρέχοντων 
λογαριασμών βρίσκονταν στο 11 τοις εκατό του ΑΕΠ –που ήταν ένδειξη σημαντικών 
προβλημάτων εσωτερικού πληθωρισμού ζήτησης και εξωτερικής ανταγωνιστικότητας. 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/53775/0023/Α (1)
Απόφαση έκδοσης πρώτου δανείου του Ελληνικού Δη−

μοσίου στις 18/05/2010, με τις χώρες της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (Φ.Ε.Κ. 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27−11−1995).

4. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (Φ.Ε.Κ. 286/Β/10.4.1997)».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3845/6−5−2010 «Μέτρα για την 
εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οι−
κονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Φ.Ε.Κ. 65/Α/6−5−2010), 
και τα παραρτήματα αυτού.

6. Την από 8−5−2010 δανειακή σύμβαση μεταξύ αφ’ 
ενός μεν των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (πλην της 
Ελλάδας και της Γερμανίας) και της KfW ως δανειστών 
και της Ελλάδας ως δανειζόμενου.

7. Το από 11−5−2010 Euro Area Stability Support Request 
for Funds for the first Loan.

8. Το από 13−5−2010 Euro Area Stability Support 
Acceptance Notice for the first Loan.

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (Φ.Ε.Κ. 213Α/7−10−2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (Φ.Ε.Κ. 2408/Β΄/3−12−2009), αποφασίζουμε:
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21644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Την έκδοση στις 18−5−2010 του πρώτου δανείου του 
Ελληνικού Δημοσίου με τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένω−
σης σε Ευρώ. κυμαινόμενου επιτοκίου, λήξης 15−3−2015. 
και τους ακόλουθους βασικούς όρους:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Το δάνειο εκδίδεται στο άρτιο (100%).
2. Το δάνειο αποφέρει τόκο από την ημερομηνία έκ−

δοσής του (18−5−2010) προς επιτόκιο κυμαινόμενο το 
οποίο ορίζεται ίσο με το διατραπεζικό επιτόκιο του 
Ευρώ για 3−μηνη τοκοφόρο περίοδο (3−month Euribor), 
στη χρηματαγορά της Ευρωζώνης, στις 11.00 π.μ. ώρα 
Βρυξελλών, δυο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της 
κάθε τοκοφόρου περιόδου πλέον ενός περιθωρίου το 
οποίο ορίζεται σε 3,0% για τα τρία (3) πρώτα έτη δη−
λαδή μέχρι τις 15−6−2013 και σε 4,0% για τα επόμενα 
έτη και μέχρι τη λήξη του.

3. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος αρχίζει στις 18 Μαΐου 
2010 και λήγει στις 15 Ιουνίου 2010 (short coupon).

4. Το επιτόκιο θα προσδιορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραπάνω παραγράφους 2 και 3.

5. Ο τόκος υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 
ημερών (Act/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Σε 
περίπτωση που η ημερομηνία καταβολής τόκου ή κεφα−
λαίου είναι μη εργάσιμη ημέρα τότε η πληρωμή γίνεται 
στην αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (preceding 
day convention).

6. Το συνολικό ποσό του πρώτου αυτού δανείου ορί−
ζεται σε δεκατέσσερα δισεκατομμύρια, πεντακόσια 
εκατομμύρια Ευρώ (€ 14.500.000.000,00).

7. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου θα γίνει σύμφωνα 
με τον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία 
αποπληρωμής

Κεφάλαιο 
αποπληρωμής

14−06−2013 €1.812.500.000,00

13−09−2013 €1.812.500.000,00

13−12−2013 €1.812.500.000,00

14−03−2014 €1.812.500.000,00

13−06−2014 €1.812.500.000,00

15−09−2014 €1.812.500.000,00

15−12−2014 €1.812.500.000,00

13−03−2015 €1.812.500.000,00

Σύνολο €14.500.000.000,00
8. Για την έκδοση του δανείου αυτού το Ελληνικό 

Δημόσιο καταβάλλει εφάπαξ προμήθεια ίση με 0,50% 
επί της ονομαστικής του αξίας.

9. Οι τόκοι του εν λόγω δανείου δεν υπόκεινται σε 
φορολόγηση.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι του δα−
νείου όπως περιγράφονται στην από 8−5−2010 δανειακή 
σύμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης 
(πλην της Ελλάδας και της Γερμανίας) και της KfW ως 
δανειστών και της Ελλάδας ως δανειζόμενου και στο 
από 11−5−2010 Euro Area Stability Support Request for 
Funds for the first Loan.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 

το οικονομικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. 
Η δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται 
από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα προβλέπονται 
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Δ13/Φ6.76/16262 (2)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Γενικής Γραμ−

ματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά το 
Β΄ εξάμηνο 2010.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμα−
τος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 297/Α/23.12.03) 
και το άρθρο 18 του Ν. 3254/04 «Ρύθμιση θεμάτων των 
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και 
α.δ.» (Φ.Ε.Κ. 137/Α/22.7.04) και το άρθρο 6 του Ν. 3833/10 
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας. Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 
40/Α/15.3.2010).

2. Το Π.Δ. 381/89 (Φ.Ε.Κ. 168Α/89) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας», 
το Π.Δ. 191/96 (Φ.Ε.Κ. 154Α/96) και το Π.Δ. 134 (Φ.Ε.Κ. 93/
Α/05) «Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότη−
τας και Τμήματος Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατό−
μων με Αναπηρίες στο ΥΠΑΝ» και το Π.Δ. 54/06 (Φ.Ε.Κ. 
58/Α/06) «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση της 
Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυ−
σίμων (Δ.Ε.Δ.Α.Κ.) του ΥΠΑΝ.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/5.11.2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 
221/Α/2009).

4. Την με αριθμ. 6939/26.11.2009 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διορισμός Γενικού Γραμ−
ματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
(Φ.Ε.Κ. 505/ΥΟΔΔ/09).

5. Την με αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ.3946/2.3.2010 (Φ.Ε.Κ. 260/
Β/15.3.2010) Υπουργική απόφαση για μεταβίβαση στο 
Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
του δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». 

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υπηρε−
σιακές υποχρεώσεις τους και ειδικότερα στην: 

− Τροποποίηση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λα−
τομικών Εργασιών, με σκοπό την ενσωμάτωση οδηγιών 
Ε.Ε.

− Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με Κοινοτικές 
Οδηγίες στον ενεργειακό τομέα.
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Δελτίο Τύπου 10/335 
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
10 Σεπτεμβρίου 2010 
 
 
Το ΔΝΤ Ολοκληρώνει τον Πρώτο Έλεγχο Σύμφωνα με την Διευθέτηση Ετοιμότητας 
Διάθεσης με την Ελλάδα και Εγκρίνει την Εκταμίευση 2,57 Δισεκατομμυρίων Ευρώ 

  
 

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε 
σήμερα τον πρώτο έλεγχο της απόδοσης της Ελλάδος σύμφωνα με το οικονομικό πρόγραμμα 
που στηρίζεται σε μια τριετή Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης (ΔΕΔ) ύψους 26,4 
δισεκατομμυρίων μονάδων Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 30 δισεκατομμυρίων 
Ευρώ). Η ολοκλήρωση της εξέτασης επιτρέπει την άμεση εκταμίευση ποσού ύψους 2,16 
δισεκατομμυρίων μονάδων Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 2,57 δισεκατομμύρια 
Ευρώ), φέρνοντας τις μέχρι σήμερα εκταμιεύσεις της ΔΕΔ στο ύψος των 6,97 μονάδων 
Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 8,28 δισεκατομμύρια Ευρώ).  
 
Η ΔΕΔ που εγκρίθηκε στις 9 Μαΐου 2010, (Δελτίο Τύπου 10/187) αποτελεί μέρος ενός 
συλλογικού χρηματοδοτικού πακέτου σε συνεργασία με χώρες μέλη της Ζώνης του Ευρώ  
που ανέρχεται σε 110 δισεκατομμύρια Ευρώ, το οποίο θα εκταμιευθεί σε διάστημα τριών 
ετών. Το πακέτο επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση πρόσβαση σε πόρους του ΔΝΤ που αναλογούν 
σε περισσότερο από 3.200 τοις εκατό της ποσόστωσης της Ελλάδος, το οποίο εγκρίθηκε με 
επιταχυμένες διαδικασίες του Μηχανισμού Έκτακτης Χρηματοδότησης του Ταμείου. 
 
Μετά από τις συζητήσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ο κύριος Μουρίλο Πορτουγκάλ, 
Υποδιευθυντής και Αναπληρωτής Πρόεδρος, ανέφερε: 
 
“Οι Ελληνικές Αρχές έκαναν ένα σθεναρό ξεκίνημα με το οικονομικό τους πρόγραμμα, και η 
αποφασιστική εφαρμογή του άρχισε να αποδίδει καρπούς. Όλα τα κριτήρια ποσοτικής 
απόδοσης για το τέλος Ιουνίου έχουν πληρωθεί, ενώ κύριες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
βρίσκονται σε προηγμένα στάδια. Είναι ουσιαστικής σημασίας να συνεχιστεί η αυστηρή 
εφαρμογή του προγράμματος με τη βοήθεια της ευρείας-κλίμακας χρηματοοικονομικής 
υποστήριξης από τη διεθνή κοινότητα, και με την παράλληλη διασφάλιση της δημόσιας 
συναίνεσης για τις μεταρρυθμίσεις, 
 
“Η δημοσιονομική στρατηγική βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Το κλειδί παραμένει η συνεχής 
και στενή παρακολούθηση, καθώς και ο έλεγχος των δαπανών, ιδιαίτερα σε τοπικά επίπεδα. 
Οι Αρχές είναι αποφασισμένες να ενισχύσουν τη φορολογική διοίκηση και να περιορίσουν 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
Ουάσιγκτον, Η.Π.Α. 
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τη φοροδιαφυγή, ώστε να εξασφαλίσουν έσοδα και να προωθήσουν την αμεροληψία στην 
προσαρμογή.  
  
“Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και η ενδυνάμωση της δυνητικής ανάπτυξης 
είναι ζωτικής σημασίας. Εντυπωσιακή πρόοδος έχει επιτευχθεί στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια ενδελεχή μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
προγράμματος, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ουσιαστική αναμόρφωση της 
αγοράς εργασίας. Τώρα χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στο άνοιγμα των κλειστών 
επαγγελμάτων, στην προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς και στην εφαρμογή της 
οδηγίας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, καθώς και στην εξάλειψη των εμποδίων στον 
τουρισμό και στο λιανεμπόριο, όπου η δυνατότητα ανάπτυξης παραμένει υψηλή. 
 
“Η ρευστότητα στις τράπεζες παραμένει στενή αλλά χωρίς προβλήματα διαχείρισης, 
υποστηριζόμενη από την ΕΚΤ και το εγγυητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Το νέο Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας παρέχει μια σημαντική στήριξη για την κεφαλαιακή 
επάρκεια. Επιπλέον, οι Ελληνικές αρχές έχουν αναθέσει τη στρατηγική εξέταση του 
τραπεζικού τομέα, καθώς και την πραγματοποίηση εργασιών δέουσας επιμέλειας στις 
κρατικές τράπεζες. Η συνεχής και στενή παρακολούθηση του χρηματοοικονομικού τομέα 
παραμένει σημαντική,” ανέφερε ο κύριος Πορτουγκάλ.  



 

 

 
 
 
 
 
Δελτίο Τύπου 10/502 
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
17 Δεκεμβρίου 2010   
 
 

Το ΔΝΤ Ολοκληρώνει τη Δεύτερη Εξέταση Σύμφωνα με τη  
Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης για την Ελλάδα, 
Εγκρίνει την Εκταμίευση 2,5 Δισεκατομμυρίων Ευρώ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε σήμερα 
τη δεύτερη εξέταση της απόδοσης της Ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
στηρίζεται από μια τριετή Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης (ΔΕΔ) για την Ελλάδα. Η 
ολοκλήρωση της εξέτασης επιτρέπει την άμεση εκταμίευση ποσού που ανέρχεται σε 2,16 
δισεκατομμύρια Μονάδες Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 2,5 δισεκατομμύρια 
Ευρώ), ανεβάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις της Διευθέτησης Ετοιμότητας Διάθεσης σε 
9,13 δισεκατομμύρια Μονάδες Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 10,58 
δισεκατομμύρια Ευρώ).     

Η ΔΕΔ, η οποία εγκρίθηκε στις 9 Μαΐου 2010 (Δελτίο Τύπου 10/187), αποτελεί μέρος 
πακέτου χρηματοδοτικής συνεργασίας με χώρες μέλη της περιοχής του Ευρώ, το οποίο 
ανέρχεται σε 110 δισεκατομμύρια Ευρώ, και το οποίο είναι διάρκειας τριών ετών. Το 
πακέτο περιλαμβάνει έκτακτη πρόσβαση σε πόρους του ΔΝΤ, που ανέρχεται σε ποσοστό 
ανώτερο του 3.200 τοις εκατό της ποσόστωσης της Ελλάδος, το οποίο εγκρίθηκε με τις 
επιταχυμένες διαδικασίες Έκτακτης Χρηματοδότησης του Ταμείου. 
 
Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Μουρίλο Πορτουγκάλ, Γενικός 
Υποδιευθυντής και Αναπληρωτής Πρόεδρος, είπε: 
 
“Το πρόγραμμα που στηρίζεται από το Ταμείο συνεχίζει να αποδίδει καλώς, και αξίζουν 

συγχαρητήρια στις Ελληνικές Αρχές για την αποφασιστική εφαρμογή των δύσκολων και 

φιλόδοξων μακροοικονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.                      

Ο πληθωρισμός μειώνεται και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα. Δεδομένων των σημείων 

πίεσης στο δημόσιο τομέα και  και του συνεχιζόμενου δυσμενούς επενδυτικού κλίματος που 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
Ουάσιγκτον Η.Π.Α.  
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εξακολουθεί να υπάρχει, παραμένουν ουσιαστικής σημασίας οι συνολικές και έγκαιρες 

μεταρρυθμίσεις, για να διασφαλιστεί η δυναμική στην ανανεωμένη ανάπτυξη και στα 

επίπεδα βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, με την παράλληλη προστασία των ευάλωτων 

ομάδων.  

“Η συνολική δημοσιονομική προσαρμογή μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακή. Οι οφειλές είναι 

θέμα που απαιτεί μέριμνα, αλλά η συνεχιζόμενη υπό-εκτέλεση του προϋπολογισμού θα 

πρέπει να επιτρέψει την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το τέλος του έτους. Η 

πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει την προσπάθεια επίτευξης του αρχικού στόχου του 

προγράμματος για το 2011, σημαίνει ότι οι επιπτώσεις του ελλείμματος από πρόσφατες 

αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών δεδομένων θα αντισταθμισθούν πλήρως. 

“Είναι σημαντικό να προωθηθούν πιο επιθετικά οι δημοσιονομικές διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστεί μια εξυγίανση που θα διαρκέσει.  Η ενίσχυση της 

φορολογικής διοίκησης και η διαχείριση των δημόσιων χρηματοοικονομικών παραμένουν σε 

προτεραιότητα, και χρειάζονται συνολικά σχέδια δράσης με συγκεκριμένες χρονικές 

προθεσμίες για την προώθηση μεταρρυθμίσεων σε κρατικές επιχειρήσεις, στον τομέα της 

υγείας, καθώς και σε άλλους τομείς. 

“Εξίσου σημασίας είναι το ευρύτερο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, ώστε να προωθηθεί 

μια εύρωστη ανάκαμψη που οδηγείται από επενδύσεις. Οι τομείς ζωτικής σημασίας 

περιλαμβάνουν τις μεταρρυθμίσεις του δευτέρου σταδίου στην αγορά εργασίας, το άνοιγμα 

κλειστών επαγγελμάτων και την απελευθέρωση της αγοράς στους τομείς του τουρισμού και 

του λιανικού εμπορίου. 
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“Οι τράπεζες είχαν πρόσφατα κάποια επιτυχία στην ενίσχυση των κεφαλαίων τους, και αν 

χρειαστεί, οι Αρχές διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα να στηρίξουν τα κεφάλαια και τη 

ρευστότητα. Επικροτούμε την αφοσίωσή τους στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη 

μεταρρύθμιση του τομέα των κρατικών τραπεζών.   

“Μια διευθέτηση για την Ελλάδα για τη μετάβασή της σε καθεστώς Διευρυμένου 

Πιστωτικού Μηχανισμού, που προβλέπει μεγαλύτερες παρατάσεις της περιόδου 

αποπληρωμής σε σύγκριση με την τρέχουσα Διευθέτησης Ετοιμότητας Παροχής, θα 

προωθηθεί για εξέταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ όταν επιτευχθούν συμφωνίες 

με την Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων για μια παράλληλη παράταση 

της λήξης των δικών τους δανείων.” προσέθεσε ο κύριος Πορτουγκάλ.   
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/90830/0023Α (1)
Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδικών 

ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 30−12−2010».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 
Α/3.8.2010)

2. 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/17.12.1990).

3. 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/8.2.1994).

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 A /22.3.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. 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/6.7.1999).

9. 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/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/Β/2010) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ1673/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ1805/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκ−
δοσης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικο−
νομικών.

16. Το από 28−12−2010 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα 
Ε.Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 

εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 30−12−2010, των 
τριών (3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επι−
τοκίου, ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που 
εκδόθηκαν στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από 
το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξίας της επανέκδοσης ανέρ−
χεται στο ποσόν των τετρακοσίων τριάντα εννέα εκατομ−
μυρίων, πεντακοσίων επτά χιλιάδων, ογδόντα πέντε ευρώ 
και ογδόντα ενός λεπτών (€439.507.085,81), σύμφωνα με 
το από 28−12−2010 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας προς 
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου 
Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε.Δ. για την 
εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολό−
γων ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
ενενήντα επτά εκατομμυρίων, επτακοσίων τριάντα δύο 
χιλιάδων εκατόν τριάντα τριών ευρώ και έντεκα λεπτών 
(€97.732.133,11), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 και 
λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν 
εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων, τριακοσίων σαράντα 
επτά χιλιάδων, διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξή−
ντα ενός λεπτών (€175.347.298,61), με ημερομηνία έκδο−
σης την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό 
ISIN: GR0326042257.

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολό−
γων τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
εκατόν εξήντα έξι εκατομμυρίων, τετρακοσίων είκοσι 
επτά χιλιάδων, εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και 
εννέα λεπτών (€166.427.654,09), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: 
GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κλπ).
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8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατιθέ−
μενων τίτλων στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», καθώς και η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 η οποία 
θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    Ö 
 Αριθμ. οικ. 108536/190040 (2)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

στο Δήμο Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού με την επωνυ−
μία «Ιστορικό − Λαογραφικό Μουσείου Δικάστρου» 
(Νικαίας − Καλλίδαμος − Φιλίτσας).

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 237 και 241 παρ. 4 του 
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινο−
τήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως συ−
μπληρώθηκε με το άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 
Α΄), σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

4. Την αριθμ. 10561/08−07−2005 (ΦΕΚ 1026 Β΄) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
περί σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
στο Δήμο Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού με την επωνυμία 
«Ιστορικό −Λαογραφικό Μουσείο Δικάστρου» (Νικαίας −
Καλλίδαμος − Φιλίτσας).

5. Το αριθμ. 3104/01−10−2010 έγγραφο του Δήμου Αγ. 
Γεωργίου Τυμφρηστού με τα οποίο περιήλθε στην υπη−
ρεσία μας η αριθμ. 52/2010 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, την τρο−
ποποίηση του καταστατικού και έγκριση κανονισμού 
οργάνωσης και λειτουργίας αυτού

6. Το αριθμ. 83202/15093/13−10−2010 έγγραφο μας προς 
το Δήμο Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού, με το οποίο ζητή−
θηκε πλήρης φάκελος με στοιχεία που να αποδεικνύουν 
τη λειτουργία του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., καθόσον από το 

αρχείο της υπηρεσίας μας δεν προκύπτουν τα στοιχεία 
αυτά.

7. Το γεγονός ότι δεν προκύπτουν στοιχεία ότι το εν 
λόγω νομικό πρόσωπο έχει συντάξει προϋπολογισμό και 
απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη, μετά την 
πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του ΚΔΚ ή δύο 
έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής του πράξης, 
και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
241 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, καταργείται.

8. Την αριθμ. 3085/31−05−2007 (ΦΕΚ 965 Β΄) απόφαση 
του Γ.Γ.Π. Στερεάς Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθ. 30342/2589/9−4−2009 (ΦΕΚ 812 Β΄) όμοια, περί 
παροχής εξουσιοδότησης του δικαιώματος υπογραφής 
«Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αυτοδιοίκησης 
και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου στο Δήμο Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού με την 
επωνυμία «Ιστορικό − Λαογραφικό Μουσείο Δικάστρου» 
(Νικαίας −Καλλίδαμος − Φιλίτσας) για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης η τυ−
χόν περιουσία του καταργηθέντος νομικού προσώπου 
περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο Αγ. Γεωργίου Τυμ−
φρηστού.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγ. Γεωργίου 
Τυμφρηστού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 30 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
    Ö

 (3)
 Επιστροφή μέρους της επιχορήγησης της επένδυσης που 

έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 668/ΝΝ.10357/01−
07−1997/Ν.1892/90 απόφασης υπαγωγής και έχει ολο−
κληρωθεί με την υπ’ αριθμ. 7367/ΝΝ.10357/02−10−2000/
Ν.1892/90 απόφαση ολοκλήρωσης του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της εταιρείας 
«ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΑΒΕΕ».

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 108836/9628/ΝΝ.10357/31.12.2010/
Ν.1892/90 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας, ορίζεται η επιστροφή μέρους 
της επιχορήγησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7403/ΠΟ6/1/74/ 
04−10−2000/Ν.2601/98 εγκριτικής απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 1890/90, αφ’ότου ίσχυσε, και 
είχε ολοκληρωθεί με την υπ’ αριθμ. 7367/ΝΝ.10357/02−
10−2000/Ν.1892/90 απόφαση, επένδυση της εταιρείας 
«ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΑΒΕΕ», που αφορά την 
επέκταση−εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ιχθυ−
οτροφών, στο Δ.Δ Προσκυνά, του Δήμου Μαλεσίνας, 
του Νομού Φθιώτιδας, συνολικής δαπάνης, κατά την 
ολοκλήρωση, 255.000.000δρχ ή 748.349,23€».

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη−
μόσιο μέρους της καταβληθείσης επιχορήγησης ποσού 
42.133,09€, πλέον των τόκων 12.390,59€, ήτοι συνολικού 
ποσού επιστροφής 54.523,68€, σύμφωνα με το άρθρο 18, 
παρ. 1 του Ν. 1892/90, το άρθρο 6 της ανωτέρω εγκρι−



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2231
31 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση έκδοσης ειδικού ομολογιακού δανείου, ετή−
σιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 5%, για την 
εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσί−
ου, οφειλών προς τα ΕΛΠΕ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ 
και ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τράπεζα ΑΕ. ................................................... 1

Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομι−
κών ανεξόφλητων υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 
0407039999/11−9−2006 Σύμβασης δανείου αρχικού 
ποσού € 200 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΕΘΝΙΚΗΣ και 
αντικατάστασης τους από ομόλογα του Ελληνι−
κού Δημοσίου με όμοιους όρους. .................................... 2

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑ−
ΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙ−
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡ−
ΚΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ 
Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. ........................ 3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−
05−09 (ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή 
αγροτικών μηχανημάτων». ..................................................... 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/91302/0023Α (1)
  Απόφαση έκδοσης ειδικού ομολογιακού δανείου, ετή−

σιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 5%, για την 
εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, 
οφειλών προς τα ΕΛΠΕ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ και 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τράπεζα ΑΕ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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΄/17.12.1990).

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΄/8.2.1994).

3. 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/A΄/22.3.1994).

4. 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΄/27.11.1995) και του άρ−
θρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/
Α΄/17.8.2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.1998), καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 
76/Α΄/2003).

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1999).

8. 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΄/27.9.2000).

9. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β΄/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

10. Το αρ. 78820/1−12−2010 έγγραφο της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ «Χρηματοδότηση ΕΛΕΓΕΠ 
έτους 2008−2009».

11. Το αρ. Φ.800/95/134738/Σ.2355/8−12−2010 έγγραφο 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, «Δαπάνες προμήθειας 
καυσίμων από ΕΛΠΕ».

12. Το αρ. Δ16Ε1172288/2−12−2010 έγγραφο της Δ16−
Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών «Είσπραξη ΦΠΑ».
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13. Το αρ. 1754/23−12−2010 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκ−
δοση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου για εξόφληση 
υποχρεώσεων προς ΕΛΠΕ ΑΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τράπεζα και 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ», προς Γενικό Διευθυντή Θησαυρο−
φυλακίου και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικο−
νομικών.

14. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

15. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009).

16. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την έκδοση ειδικού ομολογιακού δανείου συνολικής 
ονομαστικής αξίας ποσού επτακοσίων δέκα τεσσάρων 
εκατομμυρίων, επτακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων, πε−
ντακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών 
(€ 714.741.533,04), σύμφωνα με το αρ. 1754/23−12−2010 
έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέ−
ους (ΟΔΔΗΧ) «Έκδοση τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 
για εξόφληση υποχρεώσεων προς ΕΛΠΕ ΑΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
Τράπεζα και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η εξόφληση 
οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΕΛΠΕ ΑΕ), την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ (ΕΓΝΑ−
ΤΙΑ ΑΕ) και την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 
(ΑΤΕ ΑΕ).

3. Τα ομόλογα θα είναι ετήσιας διάρκειας, σταθερού 
επιτοκίου 5% ετησίως, και θα εξοφλήσουν τις προα−
ναφερόμενες οφειλές σύμφωνα με την ακόλουθη κα−
τανομή:

α) Για οφειλές προς την ΑΤΕ ΑΕ που προέκυψαν από 
τη χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ του οικονομικού έτους 
2008−2009, ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας δια−
κοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων, τριακοσίων εβδο−
μήντα επτά χιλιάδων, πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ 
και δεκαοκτώ λεπτών (€ 231.377.546,18).

β) Για οφειλές προς τα ΕΛΠΕ ΑΕ που προέκυψαν από 
δαπάνες προμήθειας καυσίμων των Γενικών Επιτελείων 
Στρατού (ΓΕΣ), Ναυτικού (ΓΕΝ) και Αεροπορίας (ΓΕΑ) 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ομόλογα συνολικής 
ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα επτά εκατομμυρίων, 
εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων, τριακοσίων είκοσι 
έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 167.968.326,30).

γ) Για οφειλές προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ που προέ−
κυψαν από υποχρεώσεις για επιστροφή ΦΠΑ για τη 
διαχειριστική περίοδο πριν την 31−12−2009, ομόλογα 
συνολικής ονομαστικής αξίας τριακοσίων δέκα πέ−
ντε εκατομμυρίων, τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιά−
δων, εξακοσίων εξήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών
(€ 315.395.660,56).

4. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δοθούν 
κωδικοί αριθμοί (ISIN).

5. Η ημερομηνία έκδοσης είναι η 30/12/2010 και η ημε−
ρομηνία λήξης η 30/12/2011.

6. Τα ανωτέρω ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή 
στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

7. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι ονομαστικής αξίας 
ενός λεπτού του ευρώ (0,01 €).

8. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό 5% ετησίως 
για όλη τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην 
ελάχιστη ονομαστική αξία του ενός λεπτού του ευρώ 
(€0,01), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε 
τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/
actual ICMA), στρογγυλοποιείται στο δέκατο δεκαδικό 
και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

9. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν η ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου συ−
μπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

10. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

11. Για την διάθεση των τίτλων της ανωτέρω έκδοσης 
δε θα καταβληθεί προμήθεια.

12. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2010 και 2011, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του 
δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
     Αριθμ. 2/90793/0023/Α (2)
Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομι−

κών ανεξόφλητων υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 
0407039999/11−9−2006 Σύμβασης δανείου αρχικού 
ποσού € 200 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΕΘΝΙΚΗΣ και 
αντικατάστασης τους από ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου με όμοιους όρους. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182/Α΄/14.10.2010)».

2. 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΄/17.12.1990).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).
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4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17.8.2010).

5. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

6. Την αριθμ. 0407039999/11.9.2006 σύμβαση δανείου 
μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί−
σεων (ΕΛΓΑ) και της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας της Ελλάδος 
ΑΕ ποσού ύψους € 200 εκατ., για την καταβολή αποζη−
μιώσεων για ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό 
κεφάλαιο, κ.λπ.

7. Την αριθμ. 2/4067/0025/5.9.2006 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της 
Ελλάδος για τη χορήγηση δανείου στον ΕΛΓΑ ύψους 
€ 200 εκατ.» (ΦΕΚ 1251/Β΄/7.9.2006).

8. Το αριθμ. 1780/28−12−2010 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκ−
δοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικα−
τάσταση δανείων ΕΛΓΑ & ΟΠΕΚΕΠΕ».

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασίζουμε:

Α. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
1. Αναλαμβάνεται και εντάσσεται στο Δημόσιο Χρέ−

ος της Κεντρικής Κυβέρνησης, από 30 Σεπτεμβρίου 
2010, το ανεξόφλητο κεφάλαιο της αριθμ. 0407039999/
11−9−2006 σύμβασης δανείου, αρχικού ποσού διακοσί−
ων εκατομμυρίων ευρώ (€ 200.000.000,00), που έχει 
συνάψει ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφα−
λίσεων (ΕΛΓΑ) με την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος 
ΑΕ (ETE), με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου μέσω της αριθμ. 2/4067/0025/5.9.2006 (ΦΕΚ 
1251/Β΄/7.9.2006) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, για την καταβολή αποζημιώσεων 
για ζημιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφά−
λαιο, κ.λπ.

2. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο, πλην των επιβαρύνσε−
ων από τόκους, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 ανήρχετο 
στο ποσό των εκατόν εβδομήντα ενός εκατομμυρί−
ων, τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσί−
ων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών 
(€ 171.428.571,42).

3. Η ημερομηνία λήξης είναι η 13 Σεπτεμβρίου 2016.
4. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που 

υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 4,0195% ετη−
σίως.

5. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά έτος και η 
πληρωμή των τόκων γίνεται στις 13/9 κάθε έτους.

6. Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act).

7. Η παρακολούθηση, ο προϋπολογισμός και η εξυ−
πηρέτηση των υποχρεώσεων αυτών από την 30−9−2010 
αναλαμβάνονται από την 23η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέ−
ους (Δ23) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι που περι−
γράφονται στην αριθμ. 0407039999/11−9−2006 σύμβαση 
μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσε−
ων (ΕΛΓΑ) και της ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ. 

Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
9. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−

μαστικής αξίας ποσού εκατόν εβδομήντα ενός εκατομ−
μυρίων, τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσί−
ων εβδομήντα ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€ 
171.428.571,42), σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3889/2010 
«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσι−
νο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182/Α΄/14.10.2010)» και με το αριθμ. 1780/28−12−2010 
έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
προς αντικατάσταση δανείων ΕΛΓΑ & ΟΠΕΚΕΠΕ».

10. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντι−
κατάσταση με όμοιους όρους του προαναφερθέντος 
αναληφθέντος δανείου από το Ελληνικό Δημόσιο.

11. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 30−12−2010 και η ημερομηνία λήξης τους 
η 13−9−2016.

12. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία 
αποπληρωμής κεφαλαίου

Κεφάλαιο 
που αποπληρώνεται 

(Ποσά σε ευρώ)

13−9−2011 28.571.428,57

13−9−2012 28.571.428,57

13−9−2013 28.571.428,57

13−9−2014 28.571.428,57

13−9−2015 28.571.428,57

13−9−2016 28.571.428,57

13. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας έξι λεπτών του ευρώ (0,06 €) η οποία μειώνεται μετά 
την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου κατά € 0,01.

14. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό 4,0195% ετησίως, 
για όλη τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται επί του 
εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομα−
στική αξία του ενός λεπτού του ευρώ (€ 0,01), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και 
έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA), στρογγυλοποι−
είται στο δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμέ−
νος στις 13/9 κάθε έτους και μέχρι τη λήξη τους.

15. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξενικά στις 30−12−2010 
περιλαμβανομένης και λήγει την 13−9−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

16. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

17. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή στο 
100% της ονομαστικής τους αξίας.

18. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την καταβο−
λή επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.
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19. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

20. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κα−
ταβληθεί προμήθεια.

21. Για την αντικατάσταση του αναληφθέντος δανείου 
με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, στις 
30−12−2010 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος, για την περίοδο από 
13−9−2010 περιλαμβανομένης μέχρι την 30−12−2010 μη 
συμπεριλαμβανομένης (108 ημέρες), δεδουλευμένους 
τόκους συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων, τριάντα 
οκτώ χιλιάδων, οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ 
και ενός λεπτού (€ 2.038.854,01).

22. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2010 έως και 2016, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
(3)

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑ−
ΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡ−
ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» με 
δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Α.Ε.», στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004.

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54385/ΥΠΕ/5/01521/Ε/ 
Ν. 3299/2004/30−11−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε 
η υπαγωγή, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επιχεί−
ρησης «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ 
ΠΑΡΚΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ 
Α.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ίδρυση Αιολικού 
Πάρκου ισχύος 7,65 ΜW, στην θέση «Μάλι−Μάδι» ή «Με−
γάλο Βουνό», του Δήμου Μολάων του Νομού Λακωνίας, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης Εννέα Εκατομμυρίων 
Οκτακοσίων Χιλιάδων (9.800.000) ευρώ, με ποσοστό 
επιχορήγησης (40,000%), δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
(3.920.000,00 €) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργη−
θούν (2) νέες θέσεις εργασίας (0,7 EME).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 1/7/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    Αριθμ. οικ. 14924/Γ3Β/3789 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 

(ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μη−
χανημάτων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας ν. 4233/1962, 

ν. 614/1977, ν. 2094/1992, ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 51/Α΄/1999), 
ν. 760/18 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/1978) «περί μεταφοράς πραγμάτων 
και προσώπων διά αγροτικών μηχανημάτων και άλλων 
τινών διατάξεων.

2. Το π.δ. 238/1994 (Φ.Ε.Κ. 135/Α΄/1994) «Καθορισμός των 
μέγιστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αγροτικών 
μηχανημάτων και υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων οχημά−
των».

3. Την υπ’ αριθμ. 53072/2/902/εγκ. ΥΕΒ 35/21.11.1964 
«περί απογραφής γεωργικών μηχανημάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΕΒ 24042/9742/15.5.1968 υπουργική 
απόφαση «περί απογραφής ελκυστήρων κ.λπ.».

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΕΒ 48986/18716/10−1068 υπουργική 
απόφαση «Ταξινόμηση και Απογραφή αγροτικών μη−
χανημάτων και των υπ’ αριθμ. ΥΕΒ 2715/1015/22.1.1969 
υπουργική απόφαση «περί παρατάσεως προθεσμίας 
εφαρμογής αποφάσεως Υπ. Γεωργίας».

6. Την υπ’ αριθμ. 78329/5548/17.6.1971 υπουργική από−
φαση «περί απογραφής και αδειών κυκλοφορίας αυτο−
κίνητων αγροτικών μηχανημάτων».

7. Την υπ’ αριθμ. 106333/7113/Β4/29.9.1971 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 804/Β΄/9.10.1971) «περί απογραφής και 
αδειών κυκλοφορίας αυτοκίνητων αγροτικών μηχανη−
μάτων».

8. Την υπ’ αριθμ. 45892/2511/853/11.5.1974 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών απογραφής 
γεωργικών μηχανημάτων».

9. Την υπ’ αριθμ. 168281/3698/168/14.10.1978 υπουργική 
απόφαση «Δικαιολογητικά της απογραφής των γεωρ−
γικών μηχανημάτων».

10. Την υπ’ αριθμ. 125397//990/340/27.3.1979 υπουργική 
απόφαση «προϋποθέσεις και διαδικασίες έγκρισης των 
νέων τύπων αγροτικών μηχανημάτων».

11. Την υπ’ αριθμ. 139485/3534/1006/24.11.1979 υπουρ−
γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 46/B΄/1980) «περί πιστοποιητικών 
ταυτότητας γεωργικών μηχανημάτων».

12. Την υπ’ αριθμ. 113463/643/183/7.4.1981 υπουργι−
κή απόφαση (Φ.Ε.Κ. 231/Β΄/1981) «περί συμπληρώσεως 
υπ’ αριθμ. 125397/990/340/79 υπουργικής απόφασης».

13. Την υπ’ αριθμ. 117092/1212/374/6.5.1981 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 264/Β΄/1981) «περί εγκρίσεως κυκλο−
φορίας και απογραφής εισαγόμενων μεταχειρισμένων 
γεωργικών μηχανημάτων».

14. Την υπ’ αριθμ. 114222/1013/526/17.3.1982 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 173/Β΄/1982) «Απογραφή και έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας καινούριων γεωργικών μηχανημά−
των που εισάγονται μεμονωμένα από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα για δική τους χρήση».

15. Την υπ’ αριθμ. 112395/531/248/31.3.1982 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 173/B΄/1982) «Εγκριση κυκλοφορίας και 
απογραφής εισαγομένων μεταχειρισμένων γεωργικών 
μηχανημάτων».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/90791/0023/Α (1)
    Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομι−

κών ανεξόφλητων υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ EG 
1709190YG/15−9−2009 Σύμβασης δανείου αρχικού πο−
σού €350 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙ−
ΩΣ και αντικατάστασής τους από ομόλογα του Ελ−
ληνικού Δημοσίου με όμοιους όρους. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. 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 178Α/17.12.1990).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010).

5. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

6. Την αριθμ. EG1709190YG/15−9−2009 σύμβαση δανείου 
μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσε−
ων (ΕΛΓΑ) και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ποσού ύψους 
€350 εκατ., για την καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές 
στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, κ.λπ.

7. Την αριθμ. 2/63151/0025/8.9.2009 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΕ για τη χορήγηση δανείου στον ΕΛΓΑ ύψους €350 
εκατ.» (ΦΕΚ 1963Β/10.9.2009).

8. Το αριθμ. 1780/28−12−2010 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκ−
δοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικα−
τάσταση δανείων ΕΛΓΑ ΚΑΙ ΟΠΕΚΕΠΕ».

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β/3.12.2009), αποφασίζουμε:

Α. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
1. Αναλαμβάνεται και εντάσσεται στο Δημόσιο Χρέος 

της Κεντρικής Κυβέρνησης, από 30 Σεπτεμβρίου 2010, 
το ανεξόφλητο κεφάλαιο της EG1709190YG/15−9−2009 
σύμβασης δανείου μεταξύ του Οργανισμού Ελληνι−
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και της ΤΡΑΠΕ−
ΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, αρχικού ποσού τριακοσίων πενήντα 
εκατομμυρίων ευρώ (€350.000.000,00), που έχει συνά−
ψει ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ) με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, με την παροχή 
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της αριθμ. 
2/63151/0025/8.9.2009 (ΦΕΚ 1963Β/10.9.2009) απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για την 
καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές στη φυτική παρα−
γωγή και το ζωικό κεφάλαιο, κ.λπ.

2. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο, πλην των επιβαρύνσε−
ων από τόκους, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 ανήρχετο 
στο ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων 
(€350.000.000,00).

3. Η ημερομηνία λήξης είναι η 17 Σεπτεμβρίου 2019.
4. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που υπο−

λογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 5,089% ετησίως.
5. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά έτος και η 

πληρωμή των τόκων γίνεται στις 17/9 κάθε έτους.
6. Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τον πραγματικό 

αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act).

7. Η παρακολούθηση, ο προϋπολογισμός και η εξυ−
πηρέτηση των υποχρεώσεων αυτών από την 30−9−2010 
αναλαμβάνονται από την 23η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέ−
ους (Δ23) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι που πε−
ριγράφονται στην αριθμ. EG 1709190YG/15−9−2009 σύμ−

βαση μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.

Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
9. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−

μαστικής αξίας ποσού τριακοσίων πενήντα εκατομμυ−
ρίων ευρώ (€350.000.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 
33 του Ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ−
τών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)» και με το 
αριθμ 1780/28−12−2010 έγγραφο του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Εκδοση Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάσταση δανείων 
ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ».

10. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντι−
κατάσταση με όμοιους όρους του προαναφερθέντος 
αναληφθέντος δανείου από το Ελληνικό Δημόσιο.

11. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 3−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 
17−9−2019.

12. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία
αποπληρωμής κεφαλαίου

Κεφάλαιο που αποπλη−
ρώνεται (Ποσά σε ευρώ)

17−9−2013 50.000.000,00
17−9−2014 50.000.000,00
17−9−2015 50.000.000,00
17−9−2016 50.000.000,00
17−9−2017 50.000.000,00
17−9−2018 50.000.000,00
17−9−2019 50.000.000,00

13. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) η οποία μειώνεται 
μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου κατά 
€0,01.

14. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσης τους προς επιτόκιο σταθερό 5,161% ετησίως, 
για όλη τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται επί 
του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου, στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία του ενός λεπτού του ευρώ (€0,01), με 
βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου 
περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA), 
στρογγυλοποιείται στο δέκατο δεκαδικό και καταβάλ−
λεται δεδουλευμένος στις 17/9 κάθε έτους και μέχρι 
τη λήξη τους.

15. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξενικά στις 3−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 17−9−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

16. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

17. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή στο 
100% της ονομαστικής τους αξίας.

18. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή τόκου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την καταβολή επιπλέον 
τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία 
εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

19. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 38377

20. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κα−
ταβληθεί προμήθεια.

21. Για την αντικατάσταση του αναληφθέντος δανείου 
με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, στις 3−1−
2011 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την περίοδο από 17−9−2010 περιλαμβανο−
μένης μέχρι την 3−1−2011 μη συμπεριλαμβανομένης (108 
ημέρες), δεδουλευμένους τόκους συνολικού ύψους πέ−
ντε εκατομμυρίων, τριακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων, 
τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€5.343.450,00).

22. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2019, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
         Αριθμ. οικ.54002 (2)

Τροποποίηση απόφασης περί μετάταξης των υπαλλή−
λων της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικού Το−
μέα της Νομαρχίας Αθηνών στο Δήμο Αγίας Παρα−
σκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 α του 
αρ. 257 και της παρ. 5 του αρ. 95 του Ν. 3852/2010.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 2α και 95 παρ. 

5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. Το αριθμ. πρωτ. 63650/16−12−2010 έγγραφο της Ν.Α. 
Αθηνών− Πειραιώς/Νομαρχίας Αθηνών με το οποίο δι−
αβιβάστηκε το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων της 
Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικού Τομέα της Νο−
μαρχίας Αθηνών.

5. Την αριθμ. πρωτ. 50067/16−12−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με την οποία 
μετατάσσονται οι υπάλληλοι της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πρόνοιας Ανατολικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών στο 
Δήμο Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 257 παρ. 2 α και 95 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

6. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 462/31−12−2010 έγγραφο της 
Ν.Α. Αθηνών− Πειραιώς/ Νομαρχίας Αθηνών με το οποίο 
μας γνωστοποιείται ότι η ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ υπέβαλλε στις 20−12−2010 δεύτερη αίτηση 
παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε εν μέρει την αριθμ. πρωτ. 50067/
16−12−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Αττικής και διαγράφουμε από τη λίστα των υπαλ−

λήλων που μετατάσσονται αυτοδίκαια στο Δήμο Αγίας 
Παρασκευής την ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ του ΓΕΩΡ−
ΓΙΟΥ, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, 
ειδικότητας Διοικητικών Υπηρεσιών, με βαθμό Α’, μόνιμη 
υπάλληλο της Ν.Α. Αθηνών− Πειραιώς/ Νομαρχία Αθη−
νών στη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικού Τομέα, 
λόγω συνταξιοδότησης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 50067/16−12−2010 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ.  οικ. 54001 (3)
Τροποποίηση απόφασης περί μετάταξης των υπαλλή−

λων της Δ/νσης Πολεοδομίας Ανατολικού Τομέα της 
Νομαρχίας Αθηνών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 α του αρ. 257 
και της παρ. 5 του αρ. 95 του Ν. 3852/2010.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 2α και 95 παρ. 

5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα».

4. Το αριθμ. πρωτ. 63623/15−12−2010 έγγραφο της Ν.Α. 
Αθηνών− Πειραιώς/ Νομαρχίας Αθηνών με το οποίο δι−
αβιβάστηκαν τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων 
της Δ/νσης Πολεοδομίας Ανατολικού Τομέα στην Πε−
ριφέρεια Αττικής.

5. Την αριθμ. πρωτ. 50071/17−12−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με την οποία 
μετατάσσονται οι υπάλληλοι της Δ/νσης Πολεοδομίας 
Ανατολικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών στο Δήμο 
Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ−
θρων 257 παρ. 2 α και 95 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

6. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 464/31−12−2010 έγγραφο της 
Ν.Α. Αθηνών− Πειραιώς/ Νομαρχίας Αθηνών με το οποίο 
μας γνωστοποιείται ότι η ΘΕΟΛΟΓΟΥ−ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΙ−
ΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπέβαλλε στις 30−12−2010 
δεύτερη αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε εν μέρει την αριθμ. πρωτ. 50071/
17−12−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Αττικής και διαγράφουμε από τη λίστα των υπαλ−
λήλων που μετατάσσονται αυτοδίκαια στο Δήμο Αγίας 
Παρασκευής την ΘΕΟΛΟΓΟΥ− ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Εργοδηγών, με 
βαθμό Α΄, μόνιμη υπάλληλο της Ν.Α. Αθηνών− Πειραιώς/ 
Νομαρχία Αθηνών στη Δ/νση Πολεοδομίας Ανατολικού 
Τομέα, λόγω συνταξιοδότησης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 50071/17−12−2010 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  Αρ. Φύλλου 2258
31 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμπλήρωση της αριθ. 2/532/0022/24−1−2002 (ΦΕΚ 
106/Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, «Ανώτατο 
όριο αμοιβής ιδιωτών ιατρών που επισκέπτονται 
ασθενείς κρατουμένους στις φυλακές, στα Σω−
φρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως σήμερα ισχύει. 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/67009/0004/11.10.2010 
απόφασης με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυ−
πουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευ−
θύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών»...................................................................................... 2

Τροποποίηση της αρ. οικ. 2/95879/Α0024/24.12.2008 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Είσπραξη Εσόδων ΕΞ.Ι.Ο» (ΦΕΚ 2691/
Β΄) όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. οικ. 2/25271/
Α0024/31.3.2009 (ΦΕΚ 666/Β΄), αρ. 2/37023/
Α0024/1.7.2009 (ΦΕΚ 1423//Β΄) και αρ. οικ. 2/65345/
Α0024/28.8.2009 (ΦΕΚ 2064/Β΄) όμοιες αποφά−
σεις............................................................................................................. 3

Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
10/12/2010. .............................................................................................. 4

Έκδοση ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάλη−
ψη από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσο−
κομείων προς τους προμηθευτές τους. ......................... 5

Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά−
λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε−
ζας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού 1.000.000.000 
ευρώ. ......................................................................................................... 6

Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά−
λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε−
ζας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού 1.500.000.000 
ευρώ. ......................................................................................................... 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/81833/0022 (1)
  Συμπλήρωση της αριθ. 2/532/0022/24−1−2002 (ΦΕΚ 106/

Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, «Ανώτατο όριο αμοιβής 
ιδιωτών ιατρών που επισκέπτονται ασθενείς κρατου−
μένους στις φυλακές, στα Σωφρονιστικά και Θερα−
πευτικά Καταστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης», 
όπως σήμερα ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 4111/60 

(ΦΕΚ Α΄/163) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσε−
ως των περί Υγειονομικών Συλλόγων κ.λπ. διατάξεων», 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του 
Ν. 4329/63 (ΦΕΚ Α΄/158).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/78, όπως 
ισχύει (ΦΕΚ Α΄/232).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 
Α΄/137), που συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του 
Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄/154).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 28 του Π.Δ/τος 
36/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 
(ΦΕΚ Α΄/29).

5. Το Π.Δ/γμα αριθ. 127/05 (ΦΕΚ 182/Α΄) «Αύξηση αμοι−
βών ιατρικών επισκέψεων».

6. Το Π/Δγμα αριθ. 63/2010 (ΦΕΚ 108/Α΄) «Ίδρυση Κα−
ταστήματος Κράτησης στο Δήμο Νιγρίτας του Νομού 
Σερρών».

7. Την αριθ. 2/532/0022/24−1−2002 (ΦΕΚ 106/Β΄) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης, «Ανώτατο όριο αμοιβής ιδιωτών ιατρών που 
επισκέπτονται ασθενείς κρατουμένους στις φυλακές, στα 
Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης», όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. 
2/30271/0022/2007 (ΦΕΚ 1060/Β΄) και 2/39430/0022/2008 
(ΦΕΚ 1446/Β΄) ομοίως κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

8. Την αριθ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη».

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους για το τρέ−

38383
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38386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑΝ/
ΣΜΟΥ

ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Εθνική Τράπεζα GR0110019214 20/3/2011 3,80% 14.500.000,00 99,200 14.384.000,00 400.041,10 14.784.041,10

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 10−12−2010 στην Εθνική Τράπεζα, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων 
ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (€ 14.784.041,10), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 
€ 14.384.000,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 400.041,10 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

      Αριθμ. 2/88952/0023Α (5)
Έκδοση ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάλη−

ψη από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/
Α΄/3.8.2010).

2. 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΄/17.12.1990).

3. 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΄/8.2.1994).

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/A΄/22.3.1994).

5. 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΄/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.1998), καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 
76/Α΄/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. 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΄/6.7.1999).

9. 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΄/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β΄/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/
Β΄/2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδι−
κασία εξόφλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/
Β΄/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονο−
μικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδεί−
ας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ 1805/
Β΄/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονο−
μικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας  
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας  Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας.

15. Το από 20−12−2010 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. 
Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

16. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

17. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009).

18. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε

1. Την έκδοση τριών (3) ειδικών ομολογιακών δανείων 
συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού εκατόν ογδόντα 
πέντε εκατομμυρίων, πεντακοσίων τριάντα επτά χιλιά−
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δων, διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα εννέα 
λεπτών (€ 185.537.237,49), σύμφωνα με το από 20−12−
2010 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας προς το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους, 
«Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. Δ. για την εξόφλη−
ση προμηθειών Νοσοκομείων».

2. Σκοπός των ομολογιακών δανείων είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 27 «Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων 
και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών» του 
ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση 
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργα−
νισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 128/Α΄/3.8.2010).

3. Τα ομόλογα θα είναι ετήσιας, διετούς και τριετούς 
διάρκειας, μηδενικού επιτοκίου (δεν θα αποδίδουν δηλα−
δή εισόδημα από τόκους) και σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, ομόλογα ετήσιας 
διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας δεκαέξι εκα−
τομμυρίων, εξήντα οκτώ χιλιάδων, οκτακοσίων τριάντα 
τριών ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (€ 16.068.833,63), 
με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 και λήξη την 
22/12/2011.

β) Για οφειλές του έτους 2008, ομόλογα διετούς δι−
άρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας ενενήντα τεσ−
σάρων εκατομμυρίων, τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων, 
εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών 
(€ 94.318.659,61), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2012.

γ) Για οφειλές του έτους 2009, ομόλογα τριετούς 
διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα 
πέντε εκατομμυρίων, εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων, 
επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε 
λεπτών (€ 75.149.744,25), με ημερομηνία έκδοσης την 
22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013.

4. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί (ISIN), για κάθε 
έκδοση.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή 
στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι ονομαστικής αξίας 
ενός λεπτού του ευρώ (0,01 €).

7. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα TAR.G.E.T.

8. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

9. Για τις ανωτέρω εκδόσεις θα καταβληθεί προμήθεια 
0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατιθέμενων 
τίτλων στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα, για το έργο της διάθε−
σης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιούχους 
προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

10. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 η οποία 
θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/86926/0025 (6)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη 

ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την 
επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 
συνολικού ποσού 1.000.000.000 ευρώ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α΄),
(β) του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄), ιδίως το άρθρο 1,
(γ) του άρθρου 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΄),

(δ) του Προεδρικού Διατάγματος με αριθ. 185/2009 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευ−
ση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε 
«Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης 
σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009),

(ε) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 
2672/03.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 
Β΄/2408/03.12.2009).

2. Την υπ’ αρ. 54201/Β΄/2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471/Β΄).

3. Την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων 
των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008 
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά 
ιδρύματα» (ΦΕΚ 140/Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2260
31 Δεκεμβρίου 2010

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάληψη από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλη−

των υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 264/ 3−6−2004 
Σύμβασης τοκοχρεολυτικού δανείου αρχικού πο−
σού €100 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ. ............................ 1

Επανέκδοση (reopening) των τριών ειδικών ομολο−
γιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνι−
κό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 28−12−2010. ............................... 2

Ανάληψη από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλη−
των υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 575/16−12−2004 
Σύμβασης χρεολυτικού δανείου αρχικού ποσού 
€200 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ. ....................................... 3

Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΜΠΕΛΗ ΘΩΜΑ ον. πατρός ΒΑΣΙΛ, γεν. 1960 στην 
Αλβανία κ.λπ... ................................................................................... 4

Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης 
«Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ − ΑΙΚ. ΖΕΛΙΩΤΗ ΕΠΕ» στις 
δια τάξεις του Ν.3299/2004. .................................................... 5

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπού που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, υπό 
στοιχεία: ΛΩΛΗ ΕΡΡΙΚΟΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟ γεν. 
01/01/2010 στην Αθήνα. .............................................................. 6

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο 
αλλοδαπού που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, υπό 
στοιχεία: ΛΩΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ον. πατρός ΧΡΗ−
ΣΤΟ γεν. 16/08/2005 στην Αθήνα. .................................... 7

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού στην ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του 
ΘΩΜΑ. ...................................................................................................... 8
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/90064/0023/Α (1)
Ανάληψη από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 

υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 264/3−6−2004 Σύμβασης 
τοκοχρεολυτικού δανείου αρχικού ποσού €100 εκατ. 
μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. 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 178Α/17.12.1990).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 
64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιή θηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/17.8.2010)

5. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

6. Την αριθμ. 264/3.6.2004 σύμβαση τοκοχρεολυτικού 
δανείου μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και της Αγροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος ΑΕ ποσού ύψους €100 εκατ., για την καταβολή 
αποζημιώσεων για ζημιές στη φυτική παραγωγή και το 
ζωικό κεφάλαιο, κ.λπ.

7. Την αριθμ. 2/29854/0025/28.5.2004 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή εγ−
γύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Αγροτική 
Τράπεζα της Ελλάδος για τη χορήγηση δανείου στον 
ΕΛΓΑ ύψους €100 εκατ.» (ΦΕΚ 812Β/1.6.2004).
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8. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

9. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β 73.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Αναλαμβάνεται και εντάσσεται στο Δημόσιο Χρέος 
της Κεντρικής Κυβέρνησης, από 30 Σεπτεμβρίου 2010, 
το ανεξόφλητο κεφάλαιο της αριθμ. 264/3−6−2004 σύμ−
βασης τοκοχρεολυτικού δανείου, αρχικού ποσού εκατό 
εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000), που έχει συνάψει ο 
Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 
με την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, με την πα−
ροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της 
αριθμ. 2/29854/0025/28.5.2004 (ΦΕΚ 812Β/1.6.2004) από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
για την καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές στη φυτική 
παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, κ.λπ.

2. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο, πλην των επιβαρύνσεων 
από τόκους, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 ανήρχετο στο 
ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων, εκατόν σα−
ράντα δύο χιλιάδων, οκτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ 
(€57.142.858,00).

3. Η ημερομηνία λήξης είναι η 30 Ιουνίου 2014.
4. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που υπο−

λογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 4,5525% ετησίως.
5. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά εξάμηνο και 

η πληρωμή των τόκων γίνεται στις 30/6 και 31/12 κάθε 
έτους.

6. Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 
ημερών (Act/360).

7. Η παρακολούθηση, ο προϋπολογισμός και η εξυ−
πηρέτηση των υποχρεώσεων αυτών από την 30−9−2010 
αναλαμβάνονται από την 23η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέ−
ους (Δ23) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι που πε−
ριγράφονται στην αριθμ. 264/3−6−2004 σύμβαση μετα−
ξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ) και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ. 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2010 έως 2014, η οποία θα κα−
λυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του 
δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    F 
 Αριθμ. 2/90448/0023Α (2)
Επανέκδοση (reopening) των τριών ειδικών ομολογια−

κών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δη−
μόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους, στις 28−12−2010. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128Α/ 
3.8.2010)

2. 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 178Α/17.12.1990).

3. 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 16Α/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43A/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. 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 151Α/6.7.1999).

9. 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 ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207Α/ 
27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/Β/2010) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ 1805/Β/ 
2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
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φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 (ΦΕΚ Β΄2258/2010)  
Έκδοση ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικο−
νομικών.

16. Το από 24−12−2010 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα 
Ε.Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προϋ−
πολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 28−12−2010, των 
τριών (3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επι−
τοκίου, ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που 
εκδόθηκαν στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από 
το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης 
ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων είκοσι τεσσάρων 
εκατομμυρίων, εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων, επτακο−
σίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τριών λεπτών 
(€224.188.778,33), σύμφωνα με το από 24−12−2010 έγγρα−
φο της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας προς το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση 
αποφάσεων για ομόλογα Ε.Δ. για την εξόφληση προ−
μηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολό−
γων ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
σαράντα εννέα εκατομμυρίων, τριακοσίων οκτώ χιλιά−
δων, πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών 
(€49.308.581,10), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν 

εννέα εκατομμυρίων, εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιά−
δων, εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και επτά λεπτών 
(€109.645.955,07), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: GR0326042257. 

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολό−
γων τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
εξήντα πέντε εκατομμυρίων, διακοσίων τριάντα τεσσά−
ρων χιλιάδων, διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και δέκα 
έξι λεπτών (€65.234.242,16), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: 
GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατιθέ−
μενων τίτλων στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 Έκδοση ειδικών ομολογιακών 
δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο, οφει−
λών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους», 
καθώς και η απόφασή μας αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
«Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων 
Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 η οποία 
θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    F 
 Αριθμ. 2/90065/0023/Α (3)
Ανάληψη από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 

υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 575/16−12−2004 Σύμβα−
σης χρεολυτικού δανείου αρχικού ποσού €200 εκατ. 
μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση αντικατάστασης αναληφθέντος δανείου, 

με έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
με όμοιους όρους. ......................................................................... 1

Απονομή ηθικής αμοιβής επαίνου σε υπάλληλο της 
Υ.Π.Α. ......................................................................................................... 2

Τροποποίηση της 8029/1/20−ια΄ από 26−1−1999 από−
φασης «Καθορισμός των παρεχομένων εφοδίων 
στο αστυνομικό προσωπικό» (Β΄− 74). ........................... 3

Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών. ................................................... 4
Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στην Αντι−

περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λά−
ρισας. ........................................................................................................ 5

Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων των Περι−
φερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων 
στον Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας. ........................... 6

Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντι−
περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καρ−
δίτσας. ..................................................................................................... 7

Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντι−
περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρι−
κάλων. ...................................................................................................... 8 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/91707/0023/A (1)
    Απόφαση αντικατάστασης αναληφθέντος δανείου, με 

έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. Την αριθμ. 2/90059/0023Α/24−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 370/27−11−2002 Δανειστι−
κής Σύμβασης τοκοχρεολυτικού δανείου αρχικού πο−
σού €160 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του Υφυπουργού 
Οικονομικών.

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010).

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

7. Το αριθμ. 1780/28−12−2010 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκ−
δοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικα−
τάσταση δανείων ΕΛΓΑ & ΟΠΕΚΕΠΕ».

8. Την αριθμ. 2/20187/0023/20.4.2004 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ορισμός των 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, κυμαινόμενου 
επιτοκίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό 
Δημόσιο» (ΦΕΚ 670/Β/10.5.2004).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−
μαστικής αξίας ποσού σαράντα πέντε εκατομμυρίων 
επτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδό−
ντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€45.714.285,70), 
σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.3889/2010 «Χρηματοδό−
τηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, 
Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
182Α/14.10.2010)» και με το αριθμ. 1780/28−12−2010 έγ−
γραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
προς αντικατάσταση δανείων ΕΛΓΑ & ΟΠΕΚΕΠΕ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικα−
τάσταση με όμοιους όρους του δανείου του οποίου 
τις ανεξόφλητες στις 30−9−2010 υποχρεώσεις ύψους 
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€57.142.857,13 ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο με την 
αριθμ. 2/90059/0023Α/24−12−2010 «Απόφαση ανάληψης 
από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων υποχρε−
ώσεων της υπ’ αριθμ. 370/27−11−2020 Δανειστικής Σύμβα−
σης τοκοχρεολυτικού δανείου αρχικού ποσού €160 εκατ. 
μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 31−12−2010 και η ημερομηνία λήξης τους 
η 31−12−2012.

4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία αποπληρω−
μής κεφαλαίου

Κεφάλαιο που αποπλη−
ρώνεται (Ποσά σε ευρώ)

30−6−2011 11.428.571,43

31−12−2011 11.428.571,43

30−6−2012 11.428.571,43

31−12−2012 11.428.571,41

5. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι ονομαστικής αξίας 
ενός λεπτού του ευρώ (0,01€).

6. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που 
υπολογίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το δι−
ατραπεζικό επιτόκιο του Ευρώ για 6−μηνη τοκοφόρο 
περίοδο (6−month Euribor), στη χρηματαγορά της Ευ−
ρωζώνης, στις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσιμες 
ημέρες πριν την έναρξη της κάθε τοκοφόρου περιόδου, 
πλέον περιθωρίου 0,15%.

7. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά εξάμηνο και 
η πληρωμή των τόκων γίνεται στις 30/6 και 31/12 κάθε 
έτους.

8. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
360 ημερών (Act/360), στρογγυλοποιείται στο δέκατο 
δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέχρι τη 
λήξη τους.

9. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξενικά στις 31−12−2010 
περιλαμβανομένης και λήγει την 30−6−2011 μη συμπε−
ριλαμβανομένης. Για την πρώτη τοκοφόρο περίοδο το 
επιτόκιο ορίζεται στο 1,388% (1,238%+0,15%).

10. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

11. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή στο 100% 
της ονομαστικής τους αξίας.

12. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, με την καταβολή 
επιπλέον τόκων.

Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία 
εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

13. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS. Broker Tec. κ.λπ.).

14. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

15. Για την αντικατάσταση του αναληφθέντος δανείου 
με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, στις 31−
12−2010 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην ΑΓΡΟ−
ΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, για την περίοδο από 
30−6−2010 περιλαμβανομένης μέχρι την 31−12−2010 μη 
συμπεριλαμβανομένης (184 ημέρες), δεδουλευμένους 
τόκους συνολικού ύψους τριακοσίων σαράντα έξι χιλιά−
δων, ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών 
(€346.095,24) καθώς και για αποπληρωμή χρεολυσίου 
ποσό έντεκα εκατομμυρίων, τετρακοσίων είκοσι οκτώ 
χιλιάδων, πεντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και σα−
ράντα τριών λεπτών (€11.428.571,43).

16. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/20187/0023/20.4.2004 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Ορισμός των γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, 
κυμαινόμενου επιτοκίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από 
το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 670/Β/10.5.2004)».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2010 έως και 2012, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. Δ9/Α/75/51 (2)

Απονομή ηθικής αμοιβής επαίνου σε υπάλληλο της 
Υ.Π.Α.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/07 

(ΦΕΚ 26/9−2−07).
2. Το υπ’ αριθμ. 1ο εκτός Η.Δ. θέμα της υπ’ αριθμ. 

20ης Συνεδριάσεως της 20.12.2010, του Πενταμελούς 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας.

3. Την Δ10/Α/23546/3284/24−6−05 (ΦΕΚ 862/Β/24−6−05) 
Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνι−
ών περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος 
υπογραφής “Με Εντολή Υπουργού” στους Διοικητές, 
Υποδιοικητές Γεν. Δ/ντές, και λοιπούς Προϊσταμένους 
Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ», όπως ισχύει, αποφα−
σίζουμε:

Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του επαίνου στον 
υπάλληλο με Α΄ βαθμό Κλ. ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας 
Κυκλοφορίας Χριστοδούλου Νικόλαο για τον εξαίρετο 
ζήλο και το υψηλό αίσθημα ευθύνης και αντίληψης του 
υπηρεσιακού του καθήκοντος που επέδειξε, πέραν των 
επιβαλλομένων από τα καθήκοντα του και την υπηρεσι−
ακή αναγκαιότητα και συγκεκριμένα γιατί αποδέχθηκε, 
διεξήγαγε και ολοκλήρωσε εκτός ωρών εργασίας μεγά−
λο αριθμό Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων στο πλαίσιο 
του Πειθαρχικού Ελέγχου που ασκεί η Διοίκηση επί των 
υπαλλήλων της ΥΠΑ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 23
19 Ιανουαρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα 
δάνεια που θα χορηγηθούν σε συνεταιριστικές 
οργανώσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις επεξεργα−
σίας συμπύρηνων ροδάκινων με εξαγωγικό προ−
σανατολισμό για την εξόφληση παραγωγών για 
αγορά ροδάκινων εσοδείας 2010. .................................... 1

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημε−
ρομηνία δημοπρασίας 11/01/2011 ....................................... 2

Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη−
μοσίου με ημερομηνία διακανονισμού 14/1/2011 ... 3

Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 14/01/2011 
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρό−
σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού. .............. 4

Έγκριση συμμετοχής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέ−
σβου−Λήμνου και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύ βοιας 
στη διαδικασία πληρωμής των αποδοχών, συντάξεων 
και βοηθημάτων των υπαλλήλων, συνταξιούχων και βοη−
θηματούχων, αντίστοιχα του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Ασφαλιστικών Ταμείων μέσω Τραπεζών .......................... 5

Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών 
ανεξόφλητων υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 375/6−
8−2004 Σύμβασης χρεολυτικού δανείου αρχικού 
ποσού €200 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ. ................. 6 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.  2/6540/0025 (1)
  Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα 

δάνεια που θα χορηγηθούν σε συνεταιριστικές ορ−
γανώσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις επεξεργασίας 
συμπύρηνων ροδάκινων με εξαγωγικό προσανατο−
λισμό για την εξόφληση παραγωγών για αγορά ρο−
δάκινων εσοδείας 2010.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α 143/12.07.1995), 

και ιδίως το άρθρο 1.
2. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2408/3.12.2009) κοινή 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−

νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

3. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων 
(2008/C155/02).

4. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 2/19.1.2011), 
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον 
Υφυπουργό Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν 
σε συνεταιριστικές οργανώσεις και ιδιωτικές επιχειρή−
σεις επεξεργασίας συμπύρηνων ροδάκινων με εξαγω−
γικό προσανατολισμό για αγορά ροδάκινων εσοδείας 
2010, αποφασίζουμε: 

1) Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε 
ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από 
τα πιστωτικά ιδρύματα σε συνεταιριστικές οργανώσεις 
και ιδιωτικές επιχειρήσεις επεξεργασίας συμπύρηνων 
ροδάκινων, των οποίων οι ετήσιες εξαγωγές υπερβαί−
νουν το 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους κατά 
την τελευταία τριετία, προκειμένου να εξοφληθούν οι 
παραγωγοί για αγορασθείσες ποσότητες συμπύρηνων 
ροδάκινων εσοδείας 2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του Ν. 2322/1995. Το ανώτατο ύψος της 
συνολικής δανειοδότησης δεν θα υπερβαίνει το ποσό 
των €10.000.000,00 ανά επιχείρηση.

2) Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται μέσω μιας αυ−
τοτελούς δανειακής σύμβασης, έχουν διάρκεια από 
την ημερομηνία χορήγησης τους μέχρι την 31.12.2011 
και η εξόφληση τους πραγματοποιείται σε δύο (2) 
ισόποσες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα 
την 30.6.2011 και τελευταία την 31.12.2011. Το ποσό 
εκάστου δανείου ισούται με το συνολικό ποσό των 
ανεξόφλητων οφειλών κάθε επιχείρησης προς τους 
ροδακινοπαραγωγούς για αγορασθείσες ποσότητες 
ροδάκινων. Η εκταμίευση του δανείου γίνεται κατόπιν 
ελέγχου από το πιστωτικό ίδρυμα των προσκομισθέ−
ντων από την επιχείρηση εκδοθέντων παραστατικών 
και το σχετικό ποσό θα πιστώνεται στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των ροδακινοπαραγωγών κατά το ύψος 
της πιστοποιούμενης οφειλής κάθε επιχείρησης προς 
αυτούς.
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6. Το Π.Δ. 185/2009 « Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).

7. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/57 και ν. 1266/1982, που θα 
εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 11 Ιανουαρίου 2011 για 
εξάμηνη διάρκεια ή 26 εβδομάδων σε 4,90%.

2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυψε 
κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 11/01/2011.

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 δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικο−
νομικό έτος 2011, η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί 
από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
    Αριθμ. 2/3249/0023Α (3)

Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου με ημερομηνία διακανονισμού 14/1/2011 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A /1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).

9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονο−
μικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος εντό−
κων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ» (ΦΕΚ 
615Β/2001). 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/1998). 

11 Το Π Δ 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009) 

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009). 

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε−
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 

14. Την αρ. 2/1976/0023Α/11−01−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων αντίστοιχα και λήξης στις 15/7/2011. 

15. Το αρ. πρωτ. 69/11−1−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, συνο−
λικής ονομαστικής αξίας τριάντα ενός εκατομμυρίων 
ευρώ (€ 31.000.000,00) με ημερομηνία διακανονισμού 
14−1−2011, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

ΜΗ ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ

Εθνική 
Τράπεζα GR0002079425 14/1/2011 15/7/2011 31.000.000,00 97,26 30.150.600,00 849.400,00

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δη−
μόσιο θα καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα 
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 30.150.600,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

    Αριθμ. 2/1976/0023Α (4)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 14/01/2011 
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα μετά την ημερομηνία διακανονισμού. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).
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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/8.2.1994).

3. 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/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 «Μίσθωση 
ακινήτων για την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.» 
(ΦΕΚ 76 Α/2003).

5. 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/27.9.2000).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. 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/2.7.1982).

9. Την αριθμ.2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου» (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997).

10. 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/23.05.2001).

11. 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».

12. Την αρ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2011 ».

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το από 7−01−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την 
ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων στις 
11/01/2011 και της διάθεσης τους στο αποταμιευτικό κοι−
νό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα−
σία της δημοπρασίας στις 11 Ιανουαρίου 2011, μέσω της 

οποίας θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, σε 
άυλη μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα 
μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

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

είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 14η Ιανουαρίου 2011 
και ημερομηνία λήξης την 15η Ιουλίου 2011.

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 ενάμισι δισε−
κατομμύριο ευρώ (€ 1.500.000.000,00).

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 φο−
ρολόγηση βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει 
κατά την έκδοση των τίτλων (10%). 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 Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την 
Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Ορ−
γανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι 
ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του 
ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τε−
λευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρα−
σία (cut off price).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές 
έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα 
υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000) 
ενώ το μέγιστο δεν θα υπερβαίνει το ύψος του δημο−
πρατούμενου ποσού.

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

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

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

5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να 
υποβάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη 
ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που 
θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στην τιμή της τελευταίας 
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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 
11 Ιανουαρίου 2011 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 11 Ιανουαρίου 
2011 και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από 
τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.
Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 13 Ιανουαρίου 2011), να υποβάλουν προ−
σφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στην τιμή 
της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δη−
μοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι συνο−
λικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% του δημο−
πρατούμενου 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 13ης Ια−
νουαρίου 2011, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2011, 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 

14ης Ιανουαρίου 2011 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και 
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την 
Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011, η Τράπεζα της Ελλά−
δος, οι Τράπεζες, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί 
φορείς οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τρά−
πεζα 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 καθο−
ρίσουν 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 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 14 
Ιανουαρίου 2011 για φυσικά πρόσωπα.

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

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του 
ISIN Β μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να 
απευθύνονται στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτη−
μένους 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.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
    Αριθμ. 2000048 (5)
 Έγκριση συμμετοχής της Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Λέσβου−Λήμνου και της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Εύβοιας στη διαδικασία πληρωμής των αποδοχών, 
συντάξεων και βοηθημάτων των υπαλλήλων, συντα−
ξιούχων και βοηθηματούχων, αντίστοιχα του Δημο−
σίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών Ταμείων 
μέσω Τραπεζών. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του Ν. 2303/95 «Πληρωμή αποδοχών δη−

μοσίων υπαλλήλων μέσω του Τραπεζικού συστήματος και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 80/Α΄/5−5−95) σε συνδυασμό με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2837/00 (ΦΕΚ 178/Α΄/3−8−00).

2. Του άρθρου 19 του Ν. 2592/98 «Αναπροσαρμογή 
συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθ−
μιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες. διατάξεις» 
(ΦΕΚ 57/Α΄/18−3−98).

3. Του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−95).
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 

Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δι−
καιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού 
Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχε−
τικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα». ................................... 1

Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 
14/01/2011 μέσω δημόσιας εγγραφής............................. 2

Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρή−
σεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 
(ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου 
δασικού χάρτη. ................................................................................. 3

Τροποποίηση της με αριθ. 67002 (ΦΕΚ 1742/Β 72006) 
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων που αφορά «Μέτρα εύρυθμης λειτουργίας 
της αγοράς στον τομέα του καπνού».......................... 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 105/1522 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) κοι−

νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώ−
τατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες 
ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α΄) «Περί 

κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

γ) Των άρθρων 3 παρ. 4 και 5 περίπτ. Β΄ του Ν.Δ. 
216/1974 (ΦΕΚ 367/Α) «Περί συστάσεως Υπουργείου Προ−
εδρίας Κυβερνήσεως».

δ) Του άρθρου 2 παρ. 3 περ. «δ΄» του Ν. 851/1978 (ΦΕΚ 
233/Α΄) «περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Ση−
μαιών, κ.λ.π.».

ε) Των άρθρων 3 και 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπα−
νών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

στ) Του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/
Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλ−
λες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 1 παρ. ΙΑ περ. 15 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 
237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες 
και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

η) Του Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».

θ) Του Π.Δ. 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

ι) Του Π.Δ. 205/2007(ΦΕΚ 231/Α΄) «Συγχώνευση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στο 
Υπουργείο Εσωτερικών».

ια) Του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. 2876/2009 
(ΦΕΚ 2234/Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», με την 
οποία το Υπουργείο Εσωτερικών μετονομάστηκε σε 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης.

3. Την αρ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη».

4. Την ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108Β΄) των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων 
χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτο−
κινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά 
Αυτοκίνητα».
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5. Το με αρ. πρωτ. 220069/6963/5−11−2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το 
οποίο ζητά την εξαίρεση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων 
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) από την 
υποχρέωση να φέρουν διακριτικά γνωρίσματα.

6. Το με αρ. πρωτ. 14634/23−11−2010 έγγραφο του 
Υπουργού Οικονομικών με το οποίο ζητά να συμπερι−
ληφθεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
στα πρόσωπα που εξυπηρετούνται με αυτοκίνητα της 
Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ.

7. Ότι παρίσταται ανάγκη επανακαθορισμού των προ−
σώπων που δικαιούνται αποκλειστικής χρήσης υπηρεσι−
ακού αυτοκινήτου, που εξυπηρετούνται με αυτοκίνητα 
της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. ή με τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών 
τους, του κυβισμού των επιβατικών κρατικών αυτοκινή−
των συμβατικής και νέας τεχνολογίας, καθώς και της 
ρύθμισης συναφών θεμάτων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Στο άρθρο 2, στο τέλος της περίπτωσης ζ, προστίθε−
ται «και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».

Β. Στο άρθρο 7, παράγραφος 3, προστίθεται η περί−
πτωση ι ως εξής:

«ι. Τα αυτοκίνητα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας 
(Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    F 
     Αριθμ. 2/2817/0023Α (2)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 14/01/2011 
μέσω δημόσιας εγγραφής. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).

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/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

5. Τις διατάξεις του ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 
974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά 
με την εισαγωγή του EYPΩ». (ΦΕΚ 207 Α/27.9.2000).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. 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. 1266/82 
(ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).

9. Την αριθμ.2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

10. 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/23.5.2001).

11. 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».

12. Την αρ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2011».

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το από 7−01−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την 
ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 
στις 11/01/2011 και της διάθεσης τους στο αποταμιευ−
τικό κοινό.

16. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 11ης Ιανουαρίου 2011, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 14η Ιανουαρίου 2011 και 
ημερομηνία λήξης την 15η Ιουλίου 2011.

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 4,90%, 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 11ης Ιανουαρίου 2011.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος 
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.
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Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, 
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β). 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 θα αρχίσει τη 
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011 και θα ολοκληρωθεί την 
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011.

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.A.T.,
• 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 Σ.Α.Τ. του 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 γραμματί−
ων, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, 
επιστρέφεται 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 του 
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. 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 προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

 F 
    Αριθμ. 115451/24 (3)
Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσε−

ων της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 
182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασι−
κού χάρτη. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδι−

κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 2876/07.10.09 Απόφα−
σης του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 2234Β΄).

3. Τις διατάξεις των Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών και Υφυπουργών» και 89/2010 (ΦΕΚ 
154Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 
221Α΄) με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α., του άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ. με το οποίο 
μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυ−
σικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.Δ. 352/1991, ΦΕΚ 124Α΄ 
και άρθρο 1 παρ. 2, Π.Δ. 228/2002, ΦΕΚ 208Α΄) και την 
23111/31.05.10 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 855Β΄) με την οποία συγκρο−
τήθηκε Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με τίτλο «Ειδική 
Γραμματεία Δασών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 
275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του Ν. 
3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄), «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών 
και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντικατέστησαν εκεί−
νες του άρθρου 27 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α΄).

7. Τη διάταξη ειδικότερα του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 
3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντι−
κών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται στο 
περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

8. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Χαρ−
τών.

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 
του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α΄), «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις».

10. Την αρ. Δ6Α/142500 ΕΞ2010 (ΦΕΚ 1725/Β΄/03.11.10) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/2687/0023Α (1)
    Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδικών 

ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 12−1−2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−

λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/
Α΄/3.8.2010).

2. 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΄/17.12.1990).

3. 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΄/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994). 

5. 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΄/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.1998), καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 
76/Α΄/2003).

7. Την αριθ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου» (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997).

8. 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΄/6.7.1999).

9. 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΄/27.9.2000).

10. Την αριθ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ370/Β΄/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ1631/Β΄/2010) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/Β΄/ 2010) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδι−
κασίας ανάθεσης σε πιστωτικά ιδρύματα, του έργου της 
συγκέντρωσης και εξόφλησης από το Ελλ. Δημόσιο, οφει−
λών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ 1805/Β΄/ 
2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ανάθεση στην ΕΘΝΙΚΗ 
Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας.

15. Την αριθ. 2/88952/0023/22−12−2010 «απόφαση έκδοσης 
ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το 
Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους» του Υφυπουργού Οικονομικών.

16. Το από 10−1−2011 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα 
Ε.Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

18. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν εγγραφεί για δα−
πάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 12−1−2011, των τριών 
(3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επιτοκίου, 
ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που εκδόθηκαν 
στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από το Ελληνικό 
Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης ανέρ−
χεται στο ποσόν των τετρακοσίων σαράντα εννέα εκα−
τομμυρίων, εκατόν επτά χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ 
και ενενήντα έξι λεπτών (€449.107.076,96), σύμφωνα με 
το από 10−1−2011 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας προς 
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου 
Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε.Δ. για την 
εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 

προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α΄/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολό−
γων ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
ενενήντα ενός εκατομμυρίων, εξακοσίων δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών 
(€91.602.566,46), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν 
ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων, οκτακοσίων ενενή−
ντα δύο χιλιάδων, εκατόν δεκατριών ευρώ και εβδομή−
ντα έξι λεπτών (€194.892.113,76), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: 
GR0326042257.

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολό−
γων τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
εκατόν εξήντα δύο εκατομμυρίων, εξακοσίων δώδεκα 
χιλιάδων, τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα 
τεσσάρων λεπτών (€162.612.396,74), με ημερομηνία έκ−
δοσης την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό 
ISIN: GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec κ.λπ.).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατιθέ−
μενων τίτλων στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 2/88952/0023/22−12−
2010 απόφασή μας «απόφαση έκδοσης ειδικών ομο−
λογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό 
Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους», καθώς και η αριθ. 2/4627/0023/25.1.2001 
απόφασή μας «Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου 
των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου».

Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 
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2013 η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις 
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθ. 1503 (2)
Τροποποίηση της 47508/15−11−2005 απόφασης Υπουρ−

γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ́ Εγκριση κανονισμού λειτουργίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) του Φορέα Διαχείρι−
σης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» (ΦΕΚ 1708/Β΄/6−
12−2005).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 και 8 του Ν. 2742/ 

1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συ−
ντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμο−
διότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197 Α΄).

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

3. Την αριθ. 1/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασ−
σού.

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
περίπου 15.000 ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από ιδίους 
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ και ειδικότερα 
από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στα οποία ο φορέας 
είναι ο τελικός δικαιούχος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση της αριθ. 47508/15−11−2005 
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Εγκριση κανονισμού 
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» (ΦΕΚ 1708/Β΄), 
ως εξής:

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 11 προστίθεται 
νέα παράγραφος 3, όπως κατωτέρω και η επόμενη, 
αριθμείται ως 4.

«3. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισιτήρια, χιλιο−
μετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται 
από τον Φορέα κατ’ αναλογία εφαρμογής των σχετικών 
διατάξεων της αριθ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370/
Β΄/2005) και τις σχετικές τροποποιήσεις του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄), εξαιρουμένων των διατάξεων περί ημερή−
σιας αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες διατροφής 
των μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απολογιστικά (βάσει 
παραστατικών) και δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 70 
ευρώ ανά ημέρα.

Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν 
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 

του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ.

Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις, στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη»

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
        Αριθ. 561/39 (3)
Καθορισμός τύπου, διαδικασίας και έναρξης ισχύος των 

συμφωνιών ή Διαιτησιών διευθέτησης του χρόνου 
εργασίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
7 του Ν.3846/2010

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) 

«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 11 του Ν.3846/2010 
(ΦΕΚ 66/Α΄/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή 
ασφάλεια και άλλες διατάξεις».

3. Την ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένου τύπου τήρησης 
μητρώου στα κατά τόπον Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώ−
ρησης Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. για την καταχώρηση των 
συμφωνιών και Διαιτησιών που αφορούν τη διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας, καθώς και τη διαδικασία κατά−
θεσης αυτών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των συμβαλλο−
μένων μερών για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας 
πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως σε τρία πρωτότυπα 
υπογεγραμμένα από τα μέρη.

2. Στο έγγραφο της συμφωνίας αυτής πρέπει να ανα−
γράφονται:

α) Τα συμβαλλόμενα μέρη,
β) Η ημερομηνία της κατάρτισης,
γ) Το περιεχόμενο της συμφωνίας κατά τρόπο ρητό 

και σαφή, και
δ) Η έναρξη ισχύος.
3. Το ένα από τα πρωτότυπα κατατίθεται από εξου−

σιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο κατά τόπον αρμόδιο 
Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. 
Ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας συντάσσει πρά−
ξη κατάθεσης πάνω στο πρωτότυπο κείμενο, η οποία 
υπογράφεται και από τον καταθέτοντα.

Επικυρωμένο αντίγραφο της κατατεθείσας συμφω−
νίας διαβιβάζεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος 
Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε., στην 
αρμόδια Διεύθυνση (Δ3) της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/84684/002 (1)
    Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κατα−

σκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1876/1990 

(ΦΕΚ 27/A΄/8−3−1990) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγ−
ματεύσεις και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ. 134/26.5.2010 πράξη του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Νέας Ιωνίας, όπου μεταξύ άλλων προτείνονται 
οι αμοιβές των στελεχών της Δημοτικής Κατασκήνωσης 
Νέας Ιωνίας για το έτος 2010.

3. Την αδυναμία υπογραφής συλλογικής σύμβασης 
εργασίας, λόγω έλλειψης συνδικαλιστικής οργάνωσης 
εργαζομένων στις κατασκηνώσεις των δήμων.

4. Το άρθρο 40 του Ν.849/1978 (ΦΕΚ 232/A΄/22.12.1978), 
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2129/1993 
(ΦΕΚ 57/Α΄/14.4.1993).

5. Την αριθ. 383/18.1.2010 (ΦΕΚ 29/Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας 
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
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5. Την αριθ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου» (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997).

6. Την αριθ. 54012/30−6−2009 Δανειστικής Σύμβασης 
(ΦΕΚ 161/Α΄/5−8−2008) αρχικού ποσού €272.469.055,97 
που αφορά κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ οικ. 
έτους 2006/2007.

7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

8. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Αναλαμβάνονται και εντάσσονται στο Δημόσιο Χρέ−
ος της Κεντρικής Κυβέρνησης, από 31 Αυγούστου 2010, 
οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου 
προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ που αφο−
ρούν τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με 
ποσό €272.469.055,97 βάσει της αριθ. 54012/30−6−2008 
Δανειστικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσί−
ου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ (ΦΕΚ 
161/Α΄/5−8−2008).

2. Το ανεξόφλητο ύψος τους, πλην των επιβαρύνσεων 
από τόκους στις 31 Αύγουστου 2010 ανήρχετο στο ποσό 
των διακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων 
πενήντα ενός χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ 
και ενενήντα εννέα λεπτών (€204.351.791,99).

3. Η ημερομηνία λήξης τους είναι η 21η Μαΐου 2016.
4. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις επιβαρύνονται με τόκους 

που υπολογίζονται ανά εξάμηνο, με κυμαινόμενο επιτό−
κιο ίσο με το διατραπεζικό επιτόκιο του Ευρώ για 6−μηνη 
τοκοφόρο περίοδο (6−month Euribor), στη χρηματαγο−
ρά της Ευρωζώνης, στις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο 
εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της κάθε εξάμηνης 
τοκοφόρου περιόδου, πλέον περιθωρίου 0,20%, και κα−
ταβάλλονται δεδουλευμένοι ετησίως χωρίς κεφαλαιο−
ποίηση των τόκων.

5. Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 
ημερών (Act/360).

6. Η παρακολούθηση, ο προϋπολογισμός και η εξυ−
πηρέτηση των υποχρεώσεων αυτών από την 31−8−2010 
αναλαμβάνονται από την 23η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέ−
ους (Δ23) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι που πε−
ριγράφονται στην αριθ. 54012/30−6−2008 Δανειστικής 
Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ (ΦΕΚ 161/Α΄/5−
8−2008).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2010 έως και 
2016, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις 
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    Αριθ. 2/91798/0023/Α (7)
Ανάληψη από το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεώσε−

ων της από 31−8−2001 Δανειστικής Σύμβασης (ΦΕΚ 
234/Α΄/12−10−2001) αρχικού ποσού €191.452.362,37, που 
αφορά ρύθμιση οφειλών ΓΕΔ/ΔΑΓΕΠ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 182/Α΄/14.10.2010).

2. 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΄/17.12.1990).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17.8.2010).

5. Την αριθ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου» (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997).

6. Την από 31.8.2001 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ 
(ΦΕΚ 234/Α΄/12.10.2001) για τη χρηματοδότηση του Ελλη−
νικού Δημοσίου με ποσό μέχρι €191,5 εκατ. για ρύθμιση 
οφειλών ΓΕΔ/ΔΑΓΕΔ.

7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

8. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Αναλαμβάνονται και εντάσσονται στο Δημόσιο Χρέ−
ος της Κεντρικής Κυβέρνησης, από 31 Αυγούστου 2010, 
οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου 
προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, που αφο−
ρούν τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με 
ποσό €191.452.362,37 βάσει της από 31.8.2001 Σύμβασης 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τρά−
πεζας της Ελλάδος ΑΕ (ΦΕΚ 234/Α΄/12.10.2001).

2. Το ανεξόφλητο ύψος τους, πλην των επιβαρύνσε−
ων από τόκους, στις 31 Αυγούστου 2010 ανήρχετο στο 
ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων, εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιάδων, διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα 
λεπτών (€19.145.236,30).

3. Η ημερομηνία λήξης τους είναι η 30ή Ιουνίου 2011.
4. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις επιβαρύνονται με τόκους 

που υπολογίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το 
διατραπεζικό επιτόκιο του Ευρώ για 12−μηνη τοκοφόρο 
περίοδο (12−month Euribor), στη χρηματαγορά της Ευ−
ρωζώνης, στις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσιμες 
ημέρες πριν την έναρξη της κάθε τοκοφόρου περιόδου, 
πλέον περιθωρίου 1,0%.

5. Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 
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ημερών (Act/360) και καταβάλλονται δεδουλευμένοι 
κατά τη λήξη τους.

6. Η παρακολούθηση, ο προϋπολογισμός και η εξυπη−
ρέτηση των υποχρεώσεων αυτών από την 31−8−2010 ανα−
λαμβάνονται από την 23η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους 
(Δ23) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι που πε−
ριγράφονται στην από 31.8.2001 Σύμβασης μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος ΑΕ (ΦΕΚ 234/Α΄/12.10.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2011, η οποία 
θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθ. 2/91802/0023/Α (8)
Ανάληψη από το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεώσεων

της από 9−3−2006 Δανειστικής Σύμβασης (ΦΕΚ 89/
Α΄/27−4−2006) αρχικού ποσού €112.785.829,29, που 
αφορά κάλυψη ανοιγμάτων χρηματοδότησης γεωρ−
γικών κοινοτικών δαπανών οικ. έτους 2004−2005. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 182/Α΄/14.10.2010).

2. 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΄/17.12.1990).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17.8.2010).

5. Την αριθ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου» (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997).

6. Την από 9−3−2006 Δανειστικής Σύμβασης (ΦΕΚ 89/
Α΄/27−4−2006) αρχικού ποσού €112.785.829,29 που αφορά 
κάλυψη ανοιγμάτων χρηματοδότησης γεωργικών κοι−
νοτικών δαπανών οικ. έτους 2004−2005.

7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

8. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Αναλαμβάνονται και εντάσσονται στο Δημόσιο Χρέ−
ος της Κεντρικής Κυβέρνησης, από 31 Αυγούστου 2010, 
οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου 
προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ που αφο−
ρούν τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου ιιε 
ποσό €112.785.829.29 βάσει της από 9−3−2006 Σύμβασης 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τρά−
πεζας της Ελλάδος ΑΕ (ΦΕΚ 89/Α΄/27−4−2006).

2. Το ανεξόφλητο ύψος τους, πλην των επιβαρύνσε−
ων από τόκους, στις 31 Αυγούστου 2010 ανήρχετο στο 
ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων, ενενήντα οκτώ 
χιλιάδων, διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα έξι 
λεπτών (€14.098.228,66).

3. Η ημερομηνία λήξης τους είναι η 9η Μαρτίου 2011.
4. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις επιβαρύνονται με τόκους 

που υπολογίζονται ανά εξάμηνο, με κυμαινόμενο επιτό−
κιο ίσο με το διατραπεζικό επιτόκιο του Ευρώ για 6−μηνη 
τοκοφόρο περίοδο (6−month Euribor), στη χρηματαγο−
ρά της Ευρωζώνης, στις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο 
εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της κάθε εξάμηνης 
τοκοφόρου περιόδου, πλέον περιθωρίου 0,10%, και κα−
ταβάλλονται δεδουλευμένοι ετησίως χωρίς κεφαλαιο−
ποίηση των τόκων.

5. Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 
ημερών (Act/360).

6. Η παρακολούθηση, ο προϋπολογισμός και η εξυ−
πηρέτηση των υποχρεώσεων αυτών από την 31−8−2010 
αναλαμβάνονται από την 23η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέ−
ους (Δ23) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι που πε−
ριγράφονται στην από 9−3−2006 Σύμβασης μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος ΑΕ (ΦΕΚ 89/Α΄/27−4−2006).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2011, η οποία 
θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθ. 2/85293/0022 (9)
΄Εγκριση καθ’ υπέρβαση ημερών εκτός έδρας μετακινή−

σεων των υπαλλήλων της Ε.Υ.Δ.Ε. ΄Υδρευσης Ηρα−
κλείου − Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ́ Εργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή 
των Υπουργείων».

2. Την αριθ. 2876/7−10−2009 απόφαση Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ 2234/Β΄) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω−

τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού 1
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Απόφαση αντικατάστασης αναληφθέντος δανείου, 
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Αναπροσαρμογή ονομαστική αξίας τιμαριθμοποιη−
μένων ομολόγων λήξης 25.7.2057 στις 31.1.2011 .... 8

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιη−
μένων ομολόγων λήξης 25.7.2030 στις 31.1.2011. .. 9

Καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο 
των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των 
Επιχειρησιακών και Περιφερειακών Διευθύνσεων 
του Σ.Δ.Ο.Ε. καθώς και προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ...................... 10 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 66725/10 (1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω−

τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/ 

2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το 
προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 
134/Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

3. Τις υπ’ αριθμ. 967/18.4.2006, 60/15.2.2010, 126/7.9.2010 
και 142/1.11.2010 αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5.3.2001) 
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007), 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

6. Το γεγονός ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Δραπετσώνας, δεν υφίστανται κενές 
οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
αντίστοιχης ειδικότητας.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2876/
7−10−2009 απόφασης του Πρωθυπουργού, «Αλλαγή τίτ−
λου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄/7.10.2009).

9. Τις διατάξεις των π.δ. 184/2009 και π.δ. 185/2009 
(ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

10. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009).

11. Την υπ’ αριθμ. 383/18.1.2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 
Γεώργιου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29/Β΄/18.1.2010). 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 283 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της», αποφασίζουμε:

Συστήνουμε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Κερα−
τσινίου−Δραπετσώνας, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και 
ειδικότητα, ως ακολούθως:
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σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 3205/23−12−2003). 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας−Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του 
Ν. 3254/2004 «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και 
Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 137/Α/22−7−2004). 

4. 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΄/13−7−2010).

5. Την με αριθ. 2/7093/0022/5−2−2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 
(ΦΕΚ215/Β/5−2−2004). 

6. Την υπ’ αριθ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Υπερωριακή 
απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ». 

7. Του Π.Δ. 188/96 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου» 
(ΦΕΚ 146/Α΄/96), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 13/2005 
(ΦΕΚ 11/Α΄/20−1−2005), Π.Δ. 26/2005 (ΦΕΚ 43/Α΄/2005), Π.Δ. 
137/09 (ΦΕΚ 184/Α΄/24−9−2009) και του άρθρου 1 του 
Ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 
206/Α΄/8−12−2010). 

8. Την ανάγκη να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και 
πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής εργασίας τους, οι 
υπάλληλοι όλων των κλάδων του Εθνικού Τυπογραφείου 
για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών που 
συνίστανται τόσο στην έκδοση και κυκλοφορία των 
ΦΕΚ όσο και στην κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών 
των δημοσίων υπηρεσιών. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ−
πολογισμού ύψους διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(240.000) € και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0511 του Φ.07.170 
του προϋπολογισμού του Εθνικού Τυπογραφείου για την 
οποία υπάρχει πίστωση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από 1−1−2011 έως 31−12−2011 την υπερωριακή 
απασχόληση με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή 
του προσωπικού που αναφέρεται στην παράγραφο 8 
του σκεπτικού για τους αναφερόμενους σ’ αυτή λόγους, 
ως ακολούθως: 

Διακόσιοι ενενήντα πέντε (295) υπάλληλοι όλων των 
κλάδων του Εθνικού Τυπογραφείου να εργάζονται υπε−
ρωριακά μέχρι σαράντα (40) ώρες ο καθένας το μήνα. 

Με μηνιαίες αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα του 
Εθνικού Τυπογραφείου θα ορίζονται οι υπάλληλοι με 
ονομαστικό κατάλογο και οι αντίστοιχες ώρες απα−
σχόλησης. 

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωριακής 
εργασίας, ορίζονται οι αρμόδιοι Διευθυντές του Εθνικού 
Τυπογραφείου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

F

(4)
    Μεταφορά υπαλλήλων.

  Με την υπ’ αριθμ. 2/2463/0004/20.12.2010 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 περ. δ΄
του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α΄/8.8.2010), μεταφέρονται 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από 1η Δεκεμβρίου 2010, 
ημερομηνία κατάργησης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδι−
ωτικής Ασφάλισης, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου/Ειδικό Επιστημο−
νικό Προσωπικό της ΕΠ.Ε.Ι.Α., Σπυριδούλα Κατσερέλη 
του Ηλία και Βάια Συκιώτη του Γεωργίου, αμφότερες 
ειδικότητας Νομικών, σε συνιστώμενες με την ανωτέρω 
απόφαση προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ειδικού Επιστημο−
νικού Προσωπικού.

Οι ανωτέρω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται αυ−
τοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 
από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομικών 65/11.1.2011).
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F

    Αριθμ. 2/91715/0023/Α (5)
Απόφαση αντικατάστασης αναληφθέντος δανείου, με 

έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182/Α΄/14.10.2010)».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/90061/0023Α/24.12.2010 «Απόφαση 
ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 95/10.2.2004 Σύμβασης το−
κοχρεολυτικού δανείου αρχικού ποσού €100 εκατ. μεταξύ 
ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του Υφυπουργού Οικονομικών (Β 2175).

3. Την υπ’ αριθμ. 2/90064/0023 Α/24.12.2010 «Απόφαση 
ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 264/3.6.2004 Σύμβασης το−
κοχρεολυτικού δανείου αρχικού ποσού €100 εκατ. μεταξύ 
ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του Υφυπουργού Οικονομικών (Β 2260).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/90065/0023 Α/24.12.2010 «Απόφαση 
ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 575/16.12.2004 Σύμβασης το−
κοχρεολυτικού δανείου αρχικού ποσού €200 εκατ. μεταξύ 
ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του Υφυπουργού Οικονομικών (Β 2260).
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5. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17.8.2010).

8. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

9. Το υπ’ αριθμ. 1780/28.12.2010 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ 
«Έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντι−
κατάσταση δανείων ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ».

10. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός γενικών όρων 
έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτοκίου σε ευρώ, 
που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» απόφαση 
(ΦΕΚ 370/Β΄/5.4.2001).

11. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

12. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασί−
ζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−
μαστικής αξίας ποσού διακοσίων επτά εκατομμυρίων 
εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός 
ευρώ (€207.142.861,00), σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμ−
βάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182/Α΄/14.10.2010)» και με το υπ’ 
αριθμ. 1780/28.12.2010 έγγραφο του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάσταση δανείων 
ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικα−
τάσταση με όμοιους όρους των δανείων των οποίων 
τις ανεξόφλητες στις 30.9.2010 υποχρεώσεις συνολικού 
ύψους €235.714.289,00 ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο 
με τις Α) υπ’ αριθμ. 2/90061/0023Α/24.12.2010 «Απόφαση 
ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλη−
των υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 95/10.2.2004 Σύμβασης 
τοκοχρεολυτικού δανείου αρχικού ποσού €100 εκατ. 
μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ», Β) υπ’ αριθμ. 2/90064/0023Α/
24.12.2010 «Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικο−
νομικών ανεξόφλητων υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 264/ 
3.6.2004 Σύμβασης τοκοχρεολυτικού δανείου αρχικού 
ποσού €100 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» και Γ) υπ’ αριθμ. 
2/90065/0023Α/24.12.2010 «Απόφαση ανάληψης από το 
Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων υποχρεώσεων 
της υπ’ αριθμ. 575/16.12.2004 Σύμβασης τοκοχρεολυτικού 
δανείου αρχικού ποσού €200 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και 
ΑΤΕ», του Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 31.12.2010 και η ημερομηνία λήξης τους 
η 25.7.2014.

4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία
αποπληρωμής

κεφαλαίου

Κεφάλαιο που αποπληρώνεται 
(Ποσά σε ευρώ)

25.7.2011 51.785.715,25
25.7.2012 51.785.715,25

25.7.2013 51.785.715,25
25.7.2014 51.785.715,25

5. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,04€), η οποία μειώ−
νεται μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου 
κατά €0,01.

6. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που υπο−
λογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 3,985% ετησίως.

7. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά έτος και η 
πληρωμή των τόκων γίνεται στις 25/7 κάθε έτους.

8. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act), στρογγυλοποιείται στο 
δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέ−
χρι τη λήξη τους.

9. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξενικά στις 31.12.2010 
περιλαμβανομένης και λήγει την 25.7.2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

10. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ΙSIN).

11. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή στο 100% 
της ονομαστικής τους αξίας.

12. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την καταβο−
λή επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

13. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

14. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

15. Για την αντικατάσταση των αναληφθέντων δα−
νείων με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, 
στις 31.12.2010 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, δεδουλευμέ−
νους τόκους συνολικού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων, 
επτακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων, εννιακοσίων έξι 
ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (€4.741.906,42) καθώς 
και για αποπληρωμή χρεολυσίου συνολικό ποσό είκοσι 
οκτώ εκατομμυρίων, πεντακοσίων εβδομήντα ενός χιλι−
άδων, τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€28.571.428,00).

16. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτο−
κίου σε ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» 
απόφαση (ΦΕΚ 370/Β΄/5.4.2001).

ALEXANDROS
Highlight
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ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2010 έως και 2014, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 2/7263/0025 (6)

Ορισμός Επιτρόπου του Κράτους 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του ν. 3729/1928 «Περί του Επιτρόπου 

του Κράτους παρά της Τραπέζης της Ελλάδος».
2. Το άρθρο του ν.δ. 2181/1943 «Περί συμπληρώσεως 

των διατάξεων των αφορουσών την Τράπεζα της Ελ−
λάδος».

3. Το άρθρο 47 του Καταστατικού της Τράπεζας της 
Ελλάδος.

4. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2408) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη».

5. Την υπ’ αριθμ. 2/34837/0025/11.5.2009 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/61634/0025/18.8.2009 
απόφαση, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε όπως τα καθήκοντα Επιτρόπου του Κράτους 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, ασκεί στο εξής ο ΚΑΡΑΚΟΥ−
ΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. Λ 373735, 
με αντικατάστατη του τον ΣΑΚΚΑ ΘΩΜΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
με Α.Δ.Τ. Σ 099789.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/7759/0023Α (7)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25.7.2025 στις 31.1.2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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΄/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 

Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16/Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών 
του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17.8.2010).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1998).

9. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

10. Την υπ’ αριθμ. 2/67009/0004/11.10.2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή 
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσε−
ων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους του Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 1668/
Β΄/21.10.2010).

11.Την υπ’ αριθμ. 2/16773/0023/A/20.3.2003 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.3.2003 κοι−
νοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανεί−
ου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.7.2025», καθώς και τις υπ’ 
αριθμ. 2/5333/0023Α/30.1.2004, 2/17201/0023Α/2.4.2004, 
2/32020/0023Α/16.6.2005 και 2/18746/0023Α/7.4.2006 
όμοιες, για την επανέκδοση (re opening) στις 3.2.2004, 
5.4.2004, 21.6.2005 και 12.4.2006, αντίστοιχα.

12. Την υπ’ αριθμ. 2/13615/0023/Α/13.3.2006 (ΦΕΚ 387/
Β΄/30.3.2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημε−
ρομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, 
λήξης 25.7.2025, έτος βάσης 2005=100», αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38001 531, λήξης 
25.7.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το μήνα Ιανου−
άριο 2011 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−

ΜΟΓΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΛΟΓΟΣ 
ΔΕΙΚΤΩΝ 
(INDEX 
RATIO)

ΑΝΑΠΡΟ−
ΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31.1.2011 7.200.000.000,00 110,26613 1,16274 8.371.728.000,00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο−

ράς της 31.1.2011 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25.7.2002. Ο Δείκτης αυτός 
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Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΛΑΜΠΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ον. πατρός ΚΩΤΣΟ στην Αλ−
βανία κ.λπ. ............................................................................................ 1

Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ον. συζ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 
1971  στην Αλβανία κ.λπ. .......................................................... 2
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στην  Αλβανία κ.λπ. ...................................................................... 3

Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδι−
κών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από 
το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους, στις 4−1−2011. ......... 4

Ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού για τη φωτοσή−
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΛΑ−
ΜΠΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ον. πατρός ΚΩΤΣΟ στην Αλβανία κ.λπ. 

 1.− Με την Φ. 86118/50700/31.12.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΛΑΜΠΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ον. πατρός ΚΩΤΣΟ, γεν. 1956 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.− Με την Φ. 92753/50733/31.12.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΠΑΠΠΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ον. πατρός ΗΛΙΑΣ, γεν. 1968 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3.− Με την Φ. 94990/50678/31.12.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΤΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. πατρός ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, γεν. 1981 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4.− Με την Φ. 108254/53223/31.12.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: 

ΤΣΑΝΑΪ ΓΙΩΡΓΟ ον. πατρός ΑΒΝΤΟΥΛ, γεν. 1984 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5.− Με την Φ. 108279/51579/31.12.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία: 

α) ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. συζ. ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 
1963 στην Αλβανία,

β) ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΕΛΕΑΝΑ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 
1982 στην Αλβανία και

γ) ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΝΑΤΑΣΣΑ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 
1984 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.
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νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΠΑΠΠΑ ΑΛΚΕΤΑ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1969 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

15.− Με την Φ. 125538/51308/31.12.2010 απόφαση της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογρά−
φησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν. 1985 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

16.− Με την Φ. 125591/51912/31.12.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Aποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 

ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ον. πατρός ΚΩΤΣΗΣ, γεν. 1978 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας. 

 H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ TZΑΚΡΗ

F
    Αριθμ. 2/48/0023Α (4)
Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδικών 

ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 4−1−2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

2. 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/17.12.1990).

3. 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/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A /22.3.1994).

5. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003(ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. 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/6.7.1999).

9. 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/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/Β/2010) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/
Β/2010) κοινή απόφαση των υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ1805/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκ−
δοσης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικο−
νομικών.

16. Το από 31−12−2010 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. 
Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 4−1−2011, των τριών 
(3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επιτοκίου, 
ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που εκδόθηκαν 
στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από το Ελληνικό 
Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους.
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2. Η συνολική ονομαστική αξίας της επανέκδοσης 
ανέρχεται στο ποσόν των επτακοσίων σαράντα εννέα 
εκατομμυρίων, διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων, επτα−
κοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών 
(€749.225.794,50), σύμφωνα με το από 31−12−2010 έγγρα−
φο της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας προς το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση 
αποφάσεων για ομόλογα Ε. Δ. για την εξόφληση προ−
μηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολό−
γων ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
εκατόν σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων, εννιακοσίων 
ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δεκαοκτώ ευρώ 
και δεκαπέντε λεπτών (€144.998.918,15), με ημερομηνία 
έκδοσης την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό 
ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας τρια−
κοσίων εκατομμυρίων, οκτακοσίων εβδομήντα δύο χι−
λιάδων, εξακοσίων δέκα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών 
(€300.872.610,37), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: GR0326042257.

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολό−
γων τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
τριακοσίων τριών εκατομμυρίων, τριακοσίων πενήντα 
τεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και 
ενενήντα οκτώ λεπτών (€303.354.265,98), με ημερομη−
νία έκδοσης την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και 
κωδικό ISIN: GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατιθέ−
μενων τίτλων στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών 

ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», καθώς και η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 η οποία 
θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Φ. 913.1/2616/10/Σ. 38246 (5)
Ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού για τη φωτοσήμαν−

ση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω Γατζέας Δή−
μου Μηλεών Μαγνησίας.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 3 του νόμου 1629/51 «Περί Φάρων» (ΦΕΚ Α΄9).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

2. Την απόφαση Φ.010/11/95003/24.12.1991 (ΦΕΚ 22Β΄/ 
17.1.1992).

3. Το έγγραφο της Υπηρεσίας Φάρων Φ. 919.32817/1/10/
Σ. 1429/01−11−2010, με το οποίο αιτείται η ίδρυση ενός 
(1) αυτόματου πυρσού για την φωτοσήμανση του Αλι−
ευτικού Καταφυγίου Κάτω Γατζέας Δήμου Μηλεών Μα−
γνησίας. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την οριστική ίδρυση ενός (1) αυτόματου πυρσού 
για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κάτω 
Γατζέας Δήμου Μηλεών Μαγνησίας. 

α. Θέση: Στην κεφαλή του προβλήτα.
β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την 

είσοδο και έξοδο από το Αλιευτικό Καταφύγιο Κάτω 
Γατζέας Δήμου Μηλεών Μαγνησίας. 

γ. Χαρακτηρισμός: Ο πυρσός χαρακτηρίζεται ως «ΦΑ−
ΝΟΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1629/51 «Περί 
Φάρων».

δ. Είδος: Αυτόματος ηλιακός φανός.
ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, 

ως αρμοδίους φορέας.
2. Η δαπάνη ίδρυσης του ανωτέρω φανού βαρύνει, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγρ. (α) του Ν. 1629/51 «Περί 
Φάρων» τον Δήμο Μηλεών Μαγνησίας, ο οποίος:

α. Κατασκεύασε βάση από σκυρόδεμα και ανοξείδωτη 
κατασκευή /υποδοχή, σύμφωνα με σχέδιο και υποδείξεις 
της Υπηρεσίας Φάρων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 98
1 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδι−

κών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από 
το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους, στις 17−1−2011. ........ 1

Απόφαση αντικατάστασης αναληφθέντος δανείου, 
με έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
με όμοιους όρους. ......................................................................... 2

Απόφαση αντικατάστασης αναληφθέντος δανείου, 
με έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
με όμοιους όρους. ......................................................................... 3

Απόφαση αντικατάστασης αναληφθέντος δανείου, 
με έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
με όμοιους όρους. ......................................................................... 4

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής (εξουσιοδότη−
ση υπογραφής) στον Προϊστάμενο της Ενδιάμε−
σης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης. 5 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/4007/0023Α (1)
  Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδικών 

ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 17−1−2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 
Α/3.8.2010).

2. 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/17.12.1990).

3. 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/8.2.1994).

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 A/22.3.1994).

5. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. 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/6.7.1999).

9. 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 EYPΩ». (ΦΕΚ 207 
Α/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ1631/Β/2010) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/
Β/2010) κοινή απόφαση των υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».
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13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ 1805/
Β/2010) κοινή απόφαση των υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
Εθνικής Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδο−
σης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το 
Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικονομικών.

16. Το από 13−1−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Δη−
μοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. Δ. 
για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν εγγραφεί για δα−
πάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 17−1−2011, των τριών (3) 
ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επιτοκίου, ετήσιας, 
διετούς και τριετούς διάρκειας, που εκδόθηκαν στις 22−
12−2010, με σκοπό την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο 
οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξίας της επανέκδοσης 
ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα επτά 
εκατομμυρίων, τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων, 
πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και τεσσάρων 
λεπτών (€387.492.584,04), σύμφωνα με το από 13−1−2011 
έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας προς το Γενικό Λογι−
στήριο του Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους, «Έκ−
δοση αποφάσεων, για ομόλογα Ε. Δ. για την εξόφληση 
προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, Οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολό−
γων ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
ενενήντα τριών εκατομμυρίων, τετρακοσίων ογδόντα 
εννέα χιλιάδων εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα 
τριών λεπτών (€93.489.118,83), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: 
GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εκα−
τόν εξήντα οκτώ εκατομμυρίων, εννιακοσίων εβδομήντα 
επτά χιλιάδων, δέκα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών 
(€168.977.010,81), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: GR0326042257. 

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολό−
γων τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων, είκοσι έξι χιλιά−
δων, τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαρά−
ντα λεπτών (€125.026.454,40), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: 
GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα TAR.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατι−
θέμενων τίτλων στην Εθνική Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», καθώς και η απόφασή μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/3624/0023/Α (2)
    Απόφαση αντικατάστασης αναληφθέντος δανείου, με 

έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
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Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182 Α/14.10.2010)».

2. Την αριθμ. 2/91814/0023Α/31−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της υπ’ αριθμ. 54012/30−6−2008 Δανει−
στικής Σύμβασης (ΦΕΚ 161 Α/5−8−2008) δανείου αρχικού 
ποσού €272.469.055,97 που αφορά κάλυψη του ελλείμμα−
τος του ΕΛΕΓΕΠ οικ. έτους 2006/2007» του Υφυπουργού 
Οικονομικών.

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/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 
Α/17.8.2010).

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

7. Το αριθμ. 71/12−1−2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκδοση 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάστα−
ση δανείων ΟΠΕΚΕΠΕ».

8. Την αριθμ. 2/20187/0023/20.4.2004 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ορισμός των 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, κυμαινόμενου 
επιτοκίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό 
Δημόσιο» (ΦΕΚ 670 Β/10.5.2004).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

10. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−
μαστικής αξίας κεφαλαίου διακοσίων τεσσάρων εκατομ−
μυρίων τριακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων 
επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (€204.351.792,00), σύμ−
φωνα με το άρθρο 32 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότη−
ση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, 
Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182 
Α/14.10.2010)» και με το αριθμ. 71/12−1−2011 έγγραφο του 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), 
«Έκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντι−
κατάσταση δανείων ΟΠΕΚΕΠΕ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικα−
τάσταση με όμοιους όρους του δανείου του οποίου 
τις ανεξόφλητες στις 31−8−2010 υποχρεώσεις ύψους 
€204.351.791,99 ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο με την 
αριθμ. 2/91814/0023Α/31−12−2010 «Απόφαση ανάληψης 
από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων υπο−
χρεώσεων της υπ’ αριθμ. 54012/30−6−2008 Δανειστικής 
Σύμβασης (ΦΕΚ 161 Α/5−8−2008) δανείου αρχικού ποσού 
€272.469.055,97 που αφορά κάλυψη του ελλείμματος 
του ΕΛΕΓΕΠ οικ. έτους 2006/2007» του Υφυπουργού 
Οικονομικών.

3. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομολόγων 
είναι η 13−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 21−5−2016.

4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία αποπληρωμής 
κεφαλαίου

Κεφάλαιο που αποπληρώνεται 
(Ποσά σε ευρώ)

21−5−2011 34.058.632,00

21−5−2012 34.058.632,00

21−5−2013 34.058.632,00

21−5−2014 34.058.632,00

21−5−2015 34.058.632,00

21−5−2016 34.058.632,00

5. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας έξι λεπτών του ευρώ (0,06€) η οποία μειώνεται 
μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου κατά 
€0,01.

6. Τα ανωτέρω ομόλογα επιβαρύνονται με τόκους 
που υπολογίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το 
διατραπεζικό επιτόκιο του Ευρώ για 6−μηνη τοκοφόρο 
περίοδο (6−month Euribor), στη χρηματαγορά της Ευ−
ρωζώνης, στις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσιμες 
ημέρες πριν την έναρξη της κάθε εξάμηνης τοκοφόρου 
περιόδου, πλέον περιθωρίου 0,20%.

7. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά έτος και η 
πληρωμή του συνόλου των ετήσιων τόκων, δηλαδή των 
τόκων που προκύπτουν χωρίς κεφαλαιοποίηση και από 
τις δύο εξαμηνιαίες περιόδους, γίνεται στις 21/5 κάθε 
έτους.

8. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
360 ημερών (Act/360), στρογγυλοποιείται στο δέκατο 
δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέχρι τη 
λήξη τους.

9. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξενικά στις 13−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 23−5−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης. Για την πρώτη τοκοφόρο περίοδο το 
επιτόκιο ορίζεται στο 1,469% (1,269%+0,20%).

10. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

11. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή στο 100% 
της ονομαστικής τους αξίας.

12. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, με την καταβολή 
επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

13. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

14. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

15. Για την αντικατάσταση του αναληφθέντος δανείου με 
τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, στις 13−1−2011 
το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑ−
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ΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, δεδουλευμένους τόκους συνο−
λικού ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εβδομήντα έξι 
χιλιάδων, εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα 
δύο λεπτών (€1.676.978,92), ενώ η ΑΓΡΟΤΙΚΗ θα πρέπει να 
καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο για κεφάλαιο ποσό ενός 
λεπτού του ευρώ (€0,01).

16. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/20187/0023/20.4.2004 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Ορισμός των γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, 
κυμαινόμενου επιτοκίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από 
το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 670 Β/10.5.2004)».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2016, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/3630/0023/Α (3)
    Απόφαση αντικατάστασης αναληφθέντος δανείου, με 

έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. Την αριθμ. 2/91816/0023 Α/31−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της από 20−8−2009 Δανειστικής Σύμ−
βασης (ΦΕΚ 170 Α/4−9−2009) δανείου αρχικού ποσού 
€95.448.446,88 που αφορά κάλυψη του ελλείμματος του 
ΕΛΕΓΕΠ οικ. έτους 2007/2008» του Υφυπουργού Οικο−
νομικών.

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/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 
Α/17.8.2010)

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

7. Το αριθμ. 71/12−1−2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκδοση 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάστα−
ση δανείων ΟΠΕΚΕΠΕ».

8. Την αριθμ. 2/20187/0023/20.4.2004 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ορισμός των 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, κυμαινόμενου 
επιτοκίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό 
Δημόσιο» (ΦΕΚ 670 Β/10.5.2004).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

10. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−
μαστικής αξίας κεφαλαίου ογδόντα τριών εκατομμυρίων 
πεντακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα 
ενός ευρώ και δύο λεπτών (€83.517.391,02), σύμφωνα με 
το άρθρο 32 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλ−
λοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασι−
κών Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182 Α/14.10.2010)» 
και με το αριθμ. 71/12−1−2011 έγγραφο του Οργανισμού 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομο−
λόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάσταση 
δανείων ΟΠΕΚΕΠΕ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικα−
τάσταση με όμοιους όρους του δανείου του οποίου 
τις ανεξόφλητες στις 31−8−2010 υποχρεώσεις ύψους 
€83.517.391,02 ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο με την 
αριθμ. 2/91816/0023Α/31−12−2010 «Απόφαση ανάληψης από 
το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων υποχρεώσε−
ων της από 20−8−2009 Δανειστικής Σύμβασης (ΦΕΚ 170 
Α/4−9−2009) δανείου αρχικού ποσού €95.448.446,88 που 
αφορά κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ οικ. έτους 
2007/2008» του Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομολόγων 
είναι η 13−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 1−7−2017.

4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία αποπληρωμής 
κεφαλαίου

Κεφάλαιο που αποπληρώνεται 
(Ποσά σε ευρώ)

1−7−2011 11.931.055,86

1−7−2012 11.931.055,86

1−7−2013 11.931.055,86

1−7−2014 11.931.055,86

1−7−2015 11.931.055,86

1−7−2016 11.931.055,86

1−7−2017 11.931.055,86

5. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) η οποία μειώνεται 
μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου κατά 
€0,01.

6. Τα ανωτέρω ομόλογα επιβαρύνονται με τόκους 
που υπολογίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το 
διατραπεζικό επιτόκιο του Ευρώ για 6−μηνη τοκοφόρο 
περίοδο (6−month Euribor), στη χρηματαγορά της Ευ−
ρωζώνης, στις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσιμες 
ημέρες πριν την έναρξη της κάθε εξάμηνης τοκοφόρου 
περιόδου, πλέον περιθωρίου 0,85%.

7. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά έτος και η πλη−
ρωμή του συνόλου των ετήσιων τόκων, δηλαδή των τόκων 
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που προκύπτουν χωρίς κεφαλαιοποίηση και από τις δύο 
εξαμηνιαίες περιόδους, γίνεται στις 1/7 κάθε έτους.

8. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του ενός 
λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματικό αριθμό 
ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημερών 
(Act/360), στρογγυλοποιείται στο δέκατο δεκαδικό και 
καταβάλλεται δεδουλευμένος μέχρι τη λήξη τους.

9. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξενικά στις 13−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 1−7−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης. Για την πρώτη τοκοφόρο περίοδο το 
επιτόκιο ορίζεται στο 2,084% (1,234%+0,85%).

10. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

11. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή στο 100% 
της ονομαστικής τους αξίας.

12. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, με την καταβολή 
επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

13. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

14. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

15. Για την αντικατάσταση του αναληφθέντος δανείου με 
τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, στις 13−1−2011 
το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑ−
ΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, δεδουλευμένους τόκους συνολι−
κού ύψους οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, τετρακοσί−
ων εξήντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (€863.463,10).

16. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/20187/0023/20.4.2004 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Ορισμός των γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, 
κυμαινόμενου επιτοκίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από 
το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 670/Β/10.5.2004)».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2017, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/3617/0023/Α (4)
    Απόφαση αντικατάστασης αναληφθέντος δανείου, με 

έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182 Α/14.10.2010)».

2. Την αριθμ. 2/91818/0023Α/31−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της από 20−8−2009 Δανειστικής Σύμ−
βασης (ΦΕΚ 170 Α/4−9−2009) δανείου αρχικού ποσού 
€293.840.123,03 που αφορά αναδιάρθρωση οφειλών Ε.Δ. 
προς ATEbank όπως αυτές προκύπτουν από 17 συμβά−
σεις χρηματοδότησης ετών 2003−2007» του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών.

3. Την αριθμ. 2/91824/0023 Α/31−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της από 20−8−2009 Δανειστικής Σύμ−
βασης (ΦΕΚ 178 Α/16−9−2009) δανείου αρχικού ποσού 
€121.664.845,34 που αφορά αναδιάρθρωση οφειλών ΕΔ 
προς ATEbank όπως αυτές προκύπτουν από 17 συμβά−
σεις χρηματοδότησης ετών 2003−2007» του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/17.12.1990).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) 
και του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141Α/17.8.2010)

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Το αριθμ. 71/12−1−2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκδοση 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάστα−
ση δανείων ΟΠΕΚΕΠΕ».

9. Την αριθμ. 2/20187/0023/20.4.2004 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ορισμός των 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, κυμαινόμενου 
επιτοκίου σε Ευρώ που εκδίδονται από το Ελληνικό 
Δημόσιο» (ΦΕΚ 670/Β/10.5.2004).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

11. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/B΄/3.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής 
ονομαστικής αξίας κεφαλαίου τετρακοσίων δεκαπέ−
ντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων 
εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λε−
πτών (€415.504.968,36), σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Πα−
ρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182 Α/14.10.2010)» και με το 
αριθμ. 71/12−1−2011 έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρι−
σης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάσταση δανείων 
ΟΠΕΚΕΠΕ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικα−
τάσταση με όμοιους όρους του δανείου του οποίου 
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τις ανεξόφλητες στις 31−8−2010 υποχρεώσεις συνολικού 
ύψους €415.504.968,37 ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο με 
τις αριθμ. 2/91818/0023Α/31−12−2010 (ΦΕΚ 170 Α/4−9−2009) 
και 2/91824/0023Α/31−12−2010 (ΦΕΚ 178 Α/16−9−2009) του 
Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 13−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 
1−7−2017.

4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία αποπληρωμής 
κεφαλαίου

Κεφάλαιο που αποπληρώνεται 
(Ποσά σε ευρώ)

1−7−2012 69.250.828,06

1−7−2013 69.250.828,06

1−7−2014 69.250.828,06

1−7−2015 69.250.828,06

1−7−2016 69.250.828,06

1−7−2017 69.250.828,06

5. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας έξι λεπτών του ευρώ (0,06€) η οποία μειώνεται 
μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου κατά 
€0,01.

6. Τα ανωτέρω ομόλογα επιβαρύνονται με τόκους 
που υπολογίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το 
διατραπεζικό επιτόκιο του Ευρώ για 6−μηνη τοκοφόρο 
περίοδο (6−month Euribor), στη χρηματαγορά της Ευ−
ρωζώνης, στις 11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσιμες 
ημέρες πριν την έναρξη της κάθε εξάμηνης τοκοφόρου 
περιόδου, πλέον περιθωρίου 0,9878%.

7. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά έτος και η 
πληρωμή του συνόλου των ετήσιων τόκων, δηλαδή των 
τόκων που προκύπτουν χωρίς κεφαλαιοποίηση και από 
τις δύο εξαμηνιαίες περιόδους, γίνεται στις 1/7 κάθε 
έτους.

8. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
360 ημερών (Act/360), στρογγυλοποιείται στο δέκατο 
δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέχρι τη 
λήξη τους.

9. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξεκινά στις 13−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 1−7−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης. Για την πρώτη τοκοφόρο περίοδο το 
επιτόκιο ορίζεται στο 2.2218% ( 1.234%+0.9878%).

10. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

11. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή στο 100% 
της ονομαστικής τους αξίας.

12. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, με την καταβολή 
επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

13. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 

Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

14. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

15. Για την αντικατάσταση του αναληφθέντος δα−
νείου με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, 
στις 13−1−2011 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, δεδουλευμέ−
νους τόκους συνολικού ύψους δεκατριών εκατομμυρίων 
εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων, πεντακοσίων είκοσι 
ενός ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€13.662.521,99), 
καθώς και για αποπληρωμή κεφαλαίου ποσό ενός λε−
πτού του ευρώ (€0,01).

16. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/20187/0023/20.4.2004 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Ορισμός των γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, 
κυμαινόμενου επιτοκίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από 
το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 670/Β/10.5.2004)».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2017, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 108 (5)
    Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής (εξουσιοδότηση 

υπογραφής) στον Προϊστάμενο της Ενδιάμεσης Δι−
αχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. 7 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 

τ.Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρει−
ας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».

β. Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 τ.Α΄) «Διαχείριση, παρακο−
λούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α).

γ. Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη 
προγραμματική περίοδο 2007−2013».

δ. Του άρθρου 280 παρ. ΙΙΙ του ν. 3852/2010 περί «Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).

2. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσω−
τερικών − Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 9776/
ΕΥΣ 1129/29−2−2008 (ΦΕΚ 448 τ. Β) «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 41549/Γ΄ ΚΠΣ 2847/08−12−2000 (ΦΕΚ 1501/Β) 
κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπη−
ρεσίας στην Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την αναδι−
άρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
ν. 3614/2007».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 112
7 Φεβρουαρίου 2011

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδο−

ση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού 
€214.285.716,00. .................................................................................. 1

Αντικατάσταση αναληφθέντων δανείων, με έκδο−
ση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού 
€128.571.432,00. .................................................................................. 2

Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδο−
ση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού 
€114.285.716,00. ................................................................................... 3

Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδο−
ση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού 
€424.999.999,97. ................................................................................ 4

Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδο−
ση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού 
€60.714.287,00. ................................................................................... 5

Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδο−
ση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού 
€112.000.000,00. ................................................................................ 6 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/2298/0023/Α  (1) 
 Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδοση ομο−

λόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοιους όρους συ−
νολικής ονομαστικής αξίας ποσού €214.285.716,00.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. Την αριθμ. 2/91768/0023Α/31−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της 591/17−11−2005 Σύμβασης δανείου 

αρχικού ποσού €300 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του 
Υφυπουργού Οικονομικών.

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010)

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

7. Το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκδοση 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάστα−
ση δανείων του ΕΛΓΑ».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός γενικών όρων 
έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτοκίου σε Ευρώ, 
που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» απόφαση 
(ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−
μαστικής αξίας ποσού €214.285.716,00, σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του Ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλο−
ντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)» και με 
το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάσταση δανείων 
του ΕΛΓΑ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικα−
τάσταση με όμοιους όρους του δανείου του οποίου τις 
ανεξόφλητες στις 30−9−2010 υποχρεώσεις συνολικού 
ύψους €300.000.000,00 ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο 
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με την αριθμ. 2/91768/0023Α/31−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της 591/17−11−2005 Σύμβασης δανείου 
αρχικού ποσού €300 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του 
Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 
θα δοθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας 
€ 214.285.716,00.

4. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 11−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 
30−9−2015.

5. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία
αποπληρωμής
κεφαλαίου 

Κεφάλαιο που
αποπληρώνεται
(Ποσά σε ευρώ)

31−3−2011 21.428.571,60

30−9−2011 21.428.571,60

31−3−2012 21.428.571,60

30−9−2012 21.428.571,60

31−3−2013 21.428.571,60

30−9−2013 21.428.571,60

31−3−2014 21.428.571,60

30−9−2014 21.428.571,60

31−3−2015 21.428.571,60

30−9−2015 21.428.571,60

6. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας δέκα λεπτών του ευρώ (0,10€) η οποία μειώνεται 
μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου κατά 
€0,01.

7. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που 
υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 3,7017% ετη−
σίως.

8. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά εξάμηνο και 
η πληρωμή των τόκων γίνεται στις 31/3 και 30/9 κάθε 
έτους.

9. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act), στρογγυλοποιείται στο 
δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέ−
χρι τη λήξη τους.

10. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξενικά στις 11−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 31−3−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

11. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

12. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή στο 
100% της ονομαστικής τους αξίας.

13. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την καταβο−
λή επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές ηλεκτρονικές αγορές τίτλων 
(EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

15. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

16. Για την αντικατάσταση των αναληφθέντων δα−
νείων με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, 
στις 11−1−2011 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ δεδουλευμένους τόκους συνολικού ύψους 
€2.237.797,64.

17. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτο−
κίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» 
απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2015, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/2302/0023/Α (2)
Αντικατάσταση αναληφθέντων δανείων, με έκδοση ομο−

λόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοιους όρους συ−
νολικής ονομαστικής αξίας ποσού €128.571.432,00.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. Την αριθμ. 2/91763/0023Α/31−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της 462/19−8−2003 Σύμβασης δανείου 
αρχικού ποσού €130 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του 
Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Την αριθμ. 2/91755/0023 Α/31−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της 454/13−8−2003 Σύμβασης δανείου 
αρχικού ποσού €170 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του 
Υφυπουργού Οικονομικών.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010).

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1771

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκδοση 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάστα−
ση δανείων του ΕΛΓΑ».

9. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός γενικών όρων 
έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτοκίου σε Ευρώ, 
που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» απόφαση 
(ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

10. Το ΠΔ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−
μαστικής αξίας ποσού €128.571.432,00, σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του Ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλο−
ντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)» και με 
το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάσταση δανείων 
του ΕΛΓΑ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικατά−
σταση με όμοιους όρους των δανείων των οποίων τις 
ανεξόφλητες στις 30−9−2010 υποχρεώσεις συνολικού 
ύψους €300.000.000,00 ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο 
με την Α) αριθμ. 2/91763/0023Α/31−12−2010 «Απόφαση 
ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλη−
των υποχρεώσεων της 462/19−8−2003 Σύμβασης δανείου 
αρχικού ποσού €130 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» και 
Β) την αριθμ. 2/91755/0023 Α/31−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της 454/13−8−2003 Σύμβασης δανείου 
αρχικού ποσού €170 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ», του 
Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 
θα δοθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας 
€128.571.432,00.

4. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 11−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 
31−7−2013.

5. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία
αποπληρωμής
κεφαλαίου 

Κεφάλαιο που
αποπληρώνεται
(Ποσά σε ευρώ) 

31−1−2011 21.428.572,00 

31−7−2011 21.428.572,00 

31−1−2012 21.428.572,00 

31−7−2012 21.428.572,00 

31−1−2013 21.428.572,00 

31−7−2013 21.428.572,00

6. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας έξι λεπτών του ευρώ (0,06€) η οποία μειώνεται 
μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου κατά 
€0,01.

7. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που 
υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 4,4268% ετη−
σίως.

8. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά εξάμηνο και 
η πληρωμή των τόκων γίνεται στις 31/1 και 31/7 κάθε 
έτους.

9. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act), στρογγυλοποιείται στο 
δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέ−
χρι τη λήξη τους.

10. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξενικά στις 11−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 31−1−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

11. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISΙN).

12. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή στο 
100% της ονομαστικής τους αξίας.

13. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την καταβο−
λή επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές ηλεκτρονικές αγορές τίτλων 
(EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ).

15. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

16. Για την αντικατάσταση των αναληφθέντων δα−
νείων με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, 
στις 11−1−2011 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ δεδουλευμένους τόκους συνολικού ύψους 
€2.575.178,64.

17. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτο−
κίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» 
απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2013, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 2/2300/0023/Α (3)
Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδοση ομο−

λόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοιους όρους συ−
νολικής ονομαστικής αξίας ποσού €114.285.716,00.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. Την αριθμ. 2/91709/0023Α/30−12−2010 «Απόφαση 
ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλη−
των υποχρεώσεων της 375/6−8−2004 Σύμβασης δανείου 
αρχικού ποσού €200 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του 
Υφυπουργού Οικονομικών.

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010).

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

7. Το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκδοση 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάστα−
ση δανείων του ΕΛΓΑ».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός γενικών όρων 
έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτοκίου σε Ευρώ, 
που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» απόφαση 
(ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β 73.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομα−
στικής αξίας ποσού €114.285.716,00, σύμφωνα με το άρθρο 
33 του Ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)» και με το αριθμ. 
51/5−1−2011 έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσί−
ου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων του Ελληνικού 
Δημοσίου προς αντικατάσταση δανείων του ΕΛΓΑ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικα−
τάσταση με όμοιους όρους του δανείου του οποίου τις 
ανεξόφλητες στις 30−9−2010 υποχρεώσεις συνολικού 
ύψους €200.000.000,00 ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο 
με την αριθμ. 2/91709/0023Α/30−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της 375/6−8−2004 Σύμβασης δανείου 
αρχικού ποσού €200 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του 
Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 
θα δοθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας 
€ 114.285.716,00.

4. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 11−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 
30−9−2014.

5. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία
αποπληρωμής
κεφαλαίου 

Κεφάλαιο που
αποπληρώνεται
(Ποσά σε ευρώ) 

 31−3−2011 14.285.714,50 

 30−9−2011 14.285.714,50 

 31−3−2012 14.285.714,50 

 30−9−2012 14.285.714,50 

 31−3−2013 14.285.714,50 

 30−9−2013 14.285.714,50 

 31−3−2014 14.285.714,50 

 30−9−2014 14.285.714,50 

6. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας οκτώ λεπτών του ευρώ (0,08€) η οποία μειώνεται 
μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου κατά 
€0,01.

7. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που 
υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 4,1125% ετη−
σίως.

8. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά εξάμηνο και 
η πληρωμή των τόκων γίνεται στις 31/3 και 30/9 κάθε 
έτους.

9. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act), στρογγυλοποιείται στο 
δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέ−
χρι τη λήξη τους.

10. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξεκινά στις 11−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 31−3−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

11. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

12. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή στο 
100% της ονομαστικής τους αξίας.

13. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την καταβο−
λή επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές ηλεκτρονικές αγορές τίτλων 
(EuroMTS, Broker Tec, κλπ).
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15. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

16. Για την αντικατάσταση των αναληφθέντων δα−
νείων με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, 
στις 11−1−2011 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ δεδουλευμένους τόκους συνολικού ύψους 
€1.326.247,64.

17. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτο−
κίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» 
απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2014, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/2291/0023/Α (4)
Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδοση ομο−

λόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοιους όρους συ−
νολικής ονομαστικής αξίας ποσού €424.999.999,97.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. Την αριθμ. 2/91783/0023Α/31−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της από 27−2−2009 Σύμβασης δανείου 
αρχικού ποσού €425 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ−ΕΘΝΙ−
ΚΗΣ» του Υφυπουργού Οικονομικών.

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010).

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

7. Το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκδοση 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάστα−
ση δανείων του ΕΛΓΑ».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός γενικών όρων 

έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτοκίου σε Ευρώ, 
που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» απόφαση 
(ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β73.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−
μαστικής αξίας ποσού €424.999.999,97, σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του Ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλο−
ντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)» και με 
το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάσταση δανείων 
του ΕΛΓΑ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικατά−
σταση με όμοιους όρους του κοινοπρακτικού δανείου 
του οποίου τις ανεξόφλητες στις 30−9−2010 υποχρεώ−
σεις συνολικού ύψους €425.000.000,00 ανέλαβε το Ελ−
ληνικό Δημόσιο με την αριθμ. 2/91783/0023Α/31−12−2010 
«Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών 
ανεξόφλητων υποχρεώσεων της από 27−2−2009 Σύμ−
βασης τοκοχρεολυτικού δανείου αρχικού ποσού €425 
εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ−ΕΘΝΙΚΗΣ» του Υφυπουργού 
Οικονομικών.

3. Στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ θα 
κατανεμηθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας 
€255.000.000,01 και στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ−
ΔΟΣ ΑΕ θα κατανεμηθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής 
αξίας €169.999.999,96.

4. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 11−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 
4−3−2019.

5. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία
αποπληρωμής
κεφαλαίου 

Κεφάλαιο που
αποπληρώνεται
(Ποσά σε ευρώ)

4−3−2013 60.714.285,71

4−3−2014 60.714.285,71

4−3−2015 60.714.285,71

4−3−2016 60.714.285,71

4−3−2017 60.714.285,71

4−3−2018 60.714.285,71

4−3−2019 60.714.285,71

6. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) η οποία μειώνεται 
μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου κατά 
€0,01.

7. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που 
υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 5,959% ετη−
σίως.

8. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά έτος και η 
πληρωμή των τόκων γίνεται στις 4/3 κάθε έτους.
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9. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act), στρογγυλοποιείται στο 
δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέ−
χρι τη λήξη τους.

10. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξενικά στις 11−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 4−3−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

11. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

12. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή στο 
100% της ονομαστικής τους αξίας.

13. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την καταβο−
λή επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές ηλεκτρονικές αγορές τίτλων 
(EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

15. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

16. Για την αντικατάσταση των αναληφθέντων δανείων 
με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, στις 
11−1−2011 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην ΑΓΡΟ−
ΤΙΚΗ και στην ΕΘΝΙΚΗ, δεδουλευμένους τόκους συνο−
λικού ύψους €21.717. 697,95 και χρεολύσιο ύψους €0,04 
στην Εθνική Τράπεζα. Παράλληλα η Αγροτική Τράπεζα 
θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο για χρεολύσιο 
€0,01.

17. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτο−
κίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» 
απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2019, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/2301/0023/Α (5)
Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδοση ομο−

λόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοιους όρους 
συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού €60.714.287,00.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. Την αριθμ. 2/91741/0023 Α/30−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της 146/2003 Σύμβασης δανείου αρχικού 
ποσού €170 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών.

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010).

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

7. Το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκδοση 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάστα−
ση δανείων του ΕΛΓΑ».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός γενικών όρων 
έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτοκίου σε Ευρώ, 
που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» απόφαση 
(ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β/3.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−
μαστικής αξίας ποσού €60.714.287,00, σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλο−
ντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)» και με 
το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάσταση δανείων 
του ΕΛΓΑ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικα−
τάσταση με όμοιους όρους του δανείου του οποίου τις 
ανεξόφλητες στις 30−9−2010 υποχρεώσεις συνολικού 
ύψους €170.000.000,00 ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο 
με την αριθμ. 2/91741/0023Α/30−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της 146/2003 Σύμβασης δανείου αρχικού 
ποσού €170 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ» του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών.

3. Στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 
θα δοθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας 
€ 60.714.287,00.

4. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 11−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 
31−3−2013.
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5. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία
αποπληρωμής
κεφαλαίου 

Κεφάλαιο που
αποπληρώνεται
(Ποσά σε ευρώ)

31−3−2011 12.142.857,40

30−9−2011 12.142.857,40

31−3−2012 12.142.857,40

30−9−2012 12.142.857,40

31−3−2013 12.142.857,40

6. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας πέντε λεπτών του ευρώ (0,05€) η οποία μειώνεται 
μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου κατά 
€0,01.

7. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που 
υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 4,5066% ετη−
σίως.

8. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά εξάμηνο και 
η πληρωμή των τόκων γίνεται στις 31/3 και 30/9 κάθε 
έτους.

9. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act), στρογγυλοποιείται στο 
δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέ−
χρι τη λήξη τους.

10. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξενικά στις 11−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 31−3−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

11. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

12. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή στο 
100% της ονομαστικής τους αξίας.

13. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την κατα−
βολή επιπλέον τόκων.

Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία 
εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες 
και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές ηλεκτρονικές αγορές τίτλων 
(EuroMTS. Broker Tec. κλπ).

15. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

16. Για την αντικατάσταση των αναληφθέντων δα−
νείων με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, 
στις 11−1−2011 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ δεδουλευμένους τόκους συνολικού ύψους 
€773.184,64.

17. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτο−
κίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» 
απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2013, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/2292/0023/Α (6)
Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδοση ομο−

λόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοιους όρους συ−
νολικής ονομαστικής αξίας ποσού €112.000.000,00. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. Την αριθμ. 2/91781/0023Α/31−12−2010 «Απόφαση ανά−
ληψης από το Υπουργείο Οικονομικών ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων της από 24−2−2009 Σύμβασης κοινοπρα−
κτικού δανείου αρχικού ποσού €112 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ 
και ΑΤΕ−ΕΘΝΙΚΗΣ» του Υφυπουργού Οικονομικών.

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010)

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

7. Το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκδοση 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάστα−
ση δανείων του ΕΛΓΑ».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός γενικών όρων 
έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτοκίου σε Ευρώ, 
που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» απόφαση 
(ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−
μαστικής αξίας ποσού €112.000.000,00, σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του Ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλο−
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ντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)» και με 
το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάσταση δανείων 
του ΕΛΓΑ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικατά−
σταση με όμοιους όρους του κοινοπρακτικού δανείου 
του οποίου τις ανεξόφλητες στις 30−9−2010 υποχρεώ−
σεις συνολικού ύψους €112.000,000,00 ανέλαβε το Ελ−
ληνικό Δημόσιο με την αριθμ. 2/91781 /0023Α/31−12−2010 
«Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών 
ανεξόφλητων υποχρεώσεων της από 24−2−2009 Σύμβα−
σης κοινοπρακτικού δανείου αρχικού ποσού €112 εκατ. 
μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ−ΕΘΝΙΚΗΣ» του Υφυπουργού Οι−
κονομικών.

3. Στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ θα 
κατανεμηθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας 
€61.600.000,00 και στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ−
ΔΟΣ ΑΕ θα κατανεμηθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής 
αξίας €50.400.000,00.

4. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 11−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 
27−2−2019.

5. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία
αποπληρωμής
κεφαλαίου 

Κεφάλαιο που
αποπληρώνεται
(Ποσά σε ευρώ)

27−2−2013 16.000.000,00

27−2−2014 16.000.000,00

27−2−2015 16.000.000,00

27−2−2016 16.000.000,00

27−2−2017 16.000.000,00

27−2−2018 16.000.000,00

27−2−2019 16.000.000,00

6. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστικής 
αξίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) η οποία μειώνεται 
μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυσίου κατά 
€0,01

7. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που 
υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 5,014% ετη−
σίως.

8. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά έτος και η 
πληρωμή των τόκων γίνεται στις 27/2 κάθε έτους.

9. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act), στρογγυλοποιείται στο 
δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέ−
χρι τη λήξη τους.

10. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξενικά στις 11−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 27−2−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

11. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

12. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή στο 
100% της ονομαστικής τους αξίας.

13. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την καταβο−
λή επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές ηλεκτρονικές αγορές τίτλων 
(EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

15. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

16. Για την αντικατάσταση των αναληφθέντων δα−
νείων με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, 
στις 11−1−2011 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ και στην ΕΘΝΙΚΗ, δεδουλευμένους τόκους 
συνολικού ύψους €4.907. 950,47.

17. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτο−
κίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» 
απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2019, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 144
10 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 21/01/2011 
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρό−
σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού. ................ 1

Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 
21/01/2011 μέσω δημόσιας εγγραφής. ............................ 2

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημε−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/4457/0023Α (1)
 Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 21/01/2011 
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα μετά την ημερομηνία διακανονισμού. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).

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/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 «Μίσθωση ακι−
νήτων για την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»(ΦΕΚ 
76 Α/2003).

5. Τις διατάξεις του ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 
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4. Τα αποτελέσματα της από 18/01/2011 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
13 εβδομάδων.

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).

7. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/57 και ν. 1266/82, που θα 
εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 18 Ιανουαρίου 2011 για 
τρίμηνη διάρκεια ή 13 εβδομάδων σε 4,10%,

2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυψε 
κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 18/01/2011.

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 δα−

πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικο−
νομικό έτος 2011, η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί 
από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. 2/4304/0023Α (4)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσί−

ου με ημερομηνία διακανονισμού 18/1/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A /1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/1999 (ΦΕΚ 16Α/1999) ).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).

9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών αριθμ. 2/89260729.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» 
(ΦΕΚ 615Β/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /1998).

11 Το Π Δ 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009). 

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Την αρ. 2/1976/0023Α/11−01−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδο−
μάδων, με ημερομηνία έκδοσης την 14/1/2011 και λήξης 
στις 15/7/2011.

15. Το αρ. 82/13−1−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί προα−
γοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολι−
κής ονομαστικής αξίας δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ 
(€ 15.000.000,00) με ημερομηνία διακανονισμού 18−1−2011, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗ ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ

Εθνική Τράπεζα GR0002079425 14/1/2011 15/7/2011 5.000.000,00 97,28% 4.864.000,00 136.000,00
Εθνική Τράπεζα GR0002079425 14/1/2011 15/7/2011 10.000.000,00 97,32% 9.732.000,00 268.000,00

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 
ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (€ 14.596.000,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 
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    Αριθμ. 2/6072/0023Α (5)
Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδικών 

ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 20−1−2011. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 
Α/3.8.2010)

2. 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/17.12.1990).

3. 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/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A /22.3.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. 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/6.7.1999).

9. Τις διατάξεις του ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών 
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/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ1631/Β/2010) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ1673/
Β/2010) κοινή απόφαση των υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 

από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ1805/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
Εθνικής Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδο−
σης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από 
το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικονομικών.

16. Το από 18−1−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. 
Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 20−1−2011, των τριών (3) 
ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επιτοκίου, ετήσιας, 
διετούς και τριετούς διάρκειας, που εκδόθηκαν στις 22−
12−2010, με σκοπό την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο 
οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης ανέρ−
χεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων, 
εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων, διακοσίων ενενή−
ντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (€186.985.293,20), σύμ−
φωνα με το από 18−1−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπε−
ζας προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. 
Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολόγων 
ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας σαρά−
ντα εκατομμυρίων, οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων 
εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα 
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επτά λεπτών (€40.825.974,57), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: 
GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εβδο−
μήντα ενός εκατομμυρίων, οκτακοσίων έξι χιλιάδων, 
εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτών 
(€71.806.652,15), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 και 
λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: GR0326042257. γ) Για 
οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολόγων τριετούς 
διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήντα τεσ−
σάρων εκατομμυρίων, τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων, 
εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών 
(€74.352.666,48), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 και 
λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατι−
θέμενων τίτλων στην Εθνική Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών ομολο−
γιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο, 
οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους», 
καθώς και η απόφαση μας αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
«Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελ−
ληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

  F

(6)
   Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος SEROSMINE

  Με την αρ. 86879/21−12−2010 απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθη−
κε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 
της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια 
κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν SEROSMINE

Μορφή: PR.TAB 37,5 mg/TAB
Δικαιούχους σήματος: ITF PHARMA KERESKEDELMI 

ES SZOLGALTATO KFT, HUNGAR
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ITF HELLAS AE

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ

F
(7)

    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας Φαρμακευτικού
Προϊόντος ROPIVACAINE/KABI.

   Με τις αρ. 83136, 83138, 83139, 83140, 83142/13−12−2010 
αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας 
στο φαρμακευτικό προϊόν ROPIVACAINE/KABI.

Δραστική ουσία:  ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE
Μορφή:  Ενέσιμο διάλυμα 2MG/ML
 Διάλυμα για έγχυση 2MG/ML 
 Ενέσιμο διάλυμα 5MG/ML
 Ενέσιμο διάλυμα 7,5MG/ML
 Ενέσιμο διάλυμα 10MG/ML
Δικαιούχος σήματος:  FRESENIUS ΚΑΒΙ HELLAS AE
Κάτοχος άδειας
κυκλοφορίας:  FRESENIUS ΚΑΒΙ HELLAS AE
Θ.Μ 12/2010

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ

F
 (8)

    Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας Φαρμακευτικού
Προϊόντος VANTAS.

  Με την αρ. 88745/27−12−2010 απόφαση του ΕΟΦ χο−
ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν VANTAS

Μορφή : εμφύτευμα 50 mg
Δικαιούχους σήματος: INDEVUS PHARMACEUTICALS 

INC.USA
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ORION CORPORATION ORION 

PHARMA (EXPOO SITE), FINLAND

   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΜΙΡΑΝΤΑ Χ. ΣΙΟΥΤΗ

F
(9)

    Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος VILUZOR.

  Με την αρ. 89522/10/03−01−2011 απόφαση του ΕΟΦ 
χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της 
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό 
προϊόν VILUZOR.

Δραστική ουσία: DROSPIRENONE+ETHINYLESTRADIOL
Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο  

 (3+0,03)MG/TAB
Δικαιούχος
σήματος: GEDEON RICHTER PLC., BUDAPEST,  

 HUNGARY
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 238
11 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδο−

ση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού 
€399.999.999,98. ............................................................................... 1

Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδο−
ση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού 
€249.999.999,97. ................................................................................ 2

Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδο−
ση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοι−
ους όρους συνολικής ονομαστικής αξίας ποσού 
€444.000.000,01. ............................................................................... 3

Εκμετάλλευση Κοραλλιογενών σχηματισμών .............. 4
Αυτοδίκαιη μετάταξη υπαλλήλων των καταργούμε−

νων Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης 
(Π.ΙΝ.ΕΠ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου 
– Δυτικής Μακεδονίας. .............................................................. 5

Τροποποίηση της αριθμ. 13465/178480/16−11−2010 (Β΄ 
1888/2010) απόφασης περί «Συγκρότησης Επιτρο−
πής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβά−
σεων». ...................................................................................................... 6

Μεταφορά θέσεων και δικηγόρων, με σχέση έμμισθης 
εντολής, από καταργούμενες Νομ/κές Αυτοδ/σεις 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 255 παρ. 4 του Ν. 3852/2010. ...... 7  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/2297/0023/Α (1)
Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδοση ομο−

λόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοιους όρους συ−
νολικής ονομαστικής αξίας ποσού €399.999.999,98.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. Την αριθμ. 2/91769/0023 Α/31−12−2010 (Β΄ 122/2011) 
«Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών 
ανεξόφλητων υποχρεώσεων της από 27−2−2007 Σύμ−

βασης κοινοπρακτικού δανείου αρχικού ποσού €400 
εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ−ΕΘΝΙΚΗΣ» του Υφυπουργού 
Οικονομικών.

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίο υ χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010)

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

7. Το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκδοση 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάστα−
ση δανείων του ΕΛΓΑ».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός γενικών όρων 
έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτοκίου σε Ευρώ, 
που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 370/
Β/5.4.2001).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−
μαστικής αξίας ποσού €399.999.999,98, σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του Ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλο−
ντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)» και με 
το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάσταση δανείων 
του ΕΛΓΑ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικατά−
σταση με όμοιους όρους του κοινοπρακτικού δανείου 
του οποίου τις ανεξόφλητες στις 30−9−2010 υποχρε−
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ώσεις συνολικού ύψους €400.000.000,00 ανέλαβε το 
Ελληνικό Δημόσιο με την αριθμ. 2/91769/0023Α/31−12−20 
10 (Β΄ 122/2011) «Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο 
Οικονομικών ανεξόφλητων υποχρεώσεων της από 27−2−
2007 Σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου αρχικού ποσού 
€400 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ−ΕΘΝΙΚΗΣ» του Υφυ−
πουργού Οικονομικών.

3. Στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ θα 
κατανεμηθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας 
€249.999.999,97 και στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ−
ΔΟΣ ΑΕ θα κατανεμηθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής 
αξίας €150.000.000,01.

4. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 11−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 
1−3−2017.

5. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία 
αποπληρωμής 

κεφαλαίου 

Κεφάλαιο που
αποπληρώνεται
(Ποσά σε ευρω) 

1−3−2011 57.142.857,14

1−3−2012 57.142.857,14

1−3−2013 57.142.857,14

1−3−2014 57.142.857,14

1−3−2015 57.142.857,14

1−3−2016 57.142.857,14

1−3−2017 57.1−42.857,14

6. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστι−
κής αξίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) η οποία μει−
ώνεται μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυ−
σίου κατά €0,01.

7. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που 
υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 4,225% ετη−
σίως.

8. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά έτος και η 
πληρωμή των τόκων γίνεται στις 1/3 κάθε έτους.

9. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act), στρογγυλοποιείται στο 
δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέ−
χρι τη λήξη τους.

10. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξεκινά στις 11−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 1−3−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

11. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

12. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή στο 
100% της ονομαστικής τους αξίας.

13. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την καταβο−
λή επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές ηλεκτρονικές αγορές τίτλων 
(EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

15. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

16. Για την αντικατάσταση των αναληφθέντων δανείων 
με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, στις 11−1−
2011 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
και στην ΕΘΝΙΚΗ, δεδουλευμένους τόκους συνολικού 
ύψους €14.631.232,88 και χρεολύσιο ύψους €0,03 στην 
Αγροτική Τράπεζα. Παράλληλα η Εθνική Τράπεζα θα κα−
ταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο για χρεολύσιο €0,01.

17. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτο−
κίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» 
απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2017, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ö
    Αριθμ. 2/2296/0023/Α (2)
Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδοση ομο−

λόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοιους όρους συ−
νολικής ονομαστικής αξίας ποσού €249.999.999,97. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)».

2. Την αριθμ. 2/91778/0023Α/31−12−2010 (Β΄ 122/2011) 
«Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών 
ανεξόφλητων υποχρεώσεων της από 4−10−2007 Σύμβα−
σης κοινοπρακτικού δανείου αρχικού ποσού €250 εκατ. 
μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ−ΕΘΝΙΚΗΣ» του Υφυπουργού Οι−
κονομικών.

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010)
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6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

7. Το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκδοση 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάστα−
ση δανείων του ΕΛΓΑ».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός γενικών όρων 
έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτοκίου σε Ευρώ, 
που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» (ΦΕΚ 370/
Β/5.4.2001).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β 73.12.2009), αποφασίζουμε:

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−
μαστικής αξίας ποσού €249.999.999,97, σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλο−
ντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)» και με 
το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάσταση δανείων 
του ΕΛΓΑ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικατά−
σταση με όμοιους όρους του κοινοπρακτικού δανείου 
του οποίου τις ανεξόφλητες στις 30−9−2010 υποχρε−
ώσεις συνολικού ύψους €250.000.000,00 ανέλαβε το 
Ελληνικό Δημόσιο με την αριθμ. 2/91778/0023 Α/31−12−
2010 (Β΄ 122/2011) «Απόφαση ανάληψης από το Υπουρ−
γείο Οικονομικών ανεξόφλητων υποχρεώσεων της από 
4−10−2007 Σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου αρχικού 
ποσού €250 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ−ΕΘΝΙΚΗΣ» του 
Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ θα 
κατανεμηθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας 
€150.000.000,01 και στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ−
ΔΟΣ ΑΕ θα κατανεμηθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής 
αξίας €99.999.999,96.

4. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 11−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 
9−10−2017.

5. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία
αποπληρωμής

κεφαλαίου 

Κεφάλαιο που
αποπληρώνεται
(Ποσά σε ευρώ)

9−10−2011 35.714.285,71

9−10−2012 35.714.285,71

9−10−2013 35.714.285,71

9−10−2014 35.714.285,71

9−10−2015 35.714.285,71

9−10−2016 35.714.285,71

9−10−2017 35.714.285,71

6. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστι−
κής αξίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) η οποία μει−
ώνεται μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυ−
σίου κατά €0,01.

7. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που 
υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 4,675% ετη−
σίως.

8. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά έτος κάι η 
πληρωμή των τόκων γίνεται στις 9/10 κάθε έτους.

9. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act), στρογγυλοποιείται στο 
δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέ−
χρι τη λήξη τους.

10. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξεκινά στις 11−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 9−10−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

11. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

12. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή στο 
100% της ονομαστικής τους αξίας.

13. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την καταβο−
λή επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές ηλεκτρονικές αγορές τίτλων 
(EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

15. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

16. Για την αντικατάσταση των αναληφθέντων δανείων 
με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, στις 11−1−
2011 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
και στην ΕΘΝΙΚΗ, δεδουλευμένους τόκους συνολικού 
ύψους €3.041.952,05 και χρεολύσιο ύψους €0,04 στην 
Εθνική Τράπεζα. Παράλληλα η Αγροτική Τράπεζα θα κα−
ταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο για χρεολύσιο €0,01.

17. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτο−
κίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» 
απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2017, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 2/2294/0023/Α (3)
Αντικατάσταση αναληφθέντος δανείου, με έκδοση ομο−

λόγων του Ελληνικού Δημοσίου με όμοιους όρους συ−
νολικής ονομαστικής αξίας ποσού €444.000.000,01. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3889/2010 «Χρη−

ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 182Α/14.10.2010).

2. Την αριθμ. 2/91779/0023Α/31−12−2010 (Β΄ 122/2011) 
«Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών 
ανεξόφλητων υποχρεώσεων της από 1−4−2008 Σύμβα−
σης κοινοπρακτικού δανείου αρχικού ποσού €444 εκατ. 
μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ−ΕΘΝΙΚΗΣ» του Υφυπουργού Οι−
κονομικών.

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 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010)

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου» (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997).

7. Το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ «Έκδοση 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάστα−
ση δανείων του ΕΛΓΑ».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός γενικών όρων 
έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτοκίου σε Ευρώ, 
που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» απόφαση 
(ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009), αποφασίζουμε

1. Εκδίδεται ειδικό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονο−
μαστικής αξίας ποσού €444.000.000,01, σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του Ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλο−
ντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182Α/14.10.2010)» και με 
το αριθμ. 51/5−1−2011 έγγραφο του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «Έκδοση Ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου προς αντικατάσταση δανείων 
του ΕΛΓΑ».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αντικατά−
σταση με όμοιους όρους του κοινοπρακτικού δανείου 
του οποίου τις ανεξόφλητες στις 30−9−2010 υποχρε−
ώσεις συνολικού ύψους €444.000.000,00 ανέλαβε το 
Ελληνικό Δημόσιο με την αριθμ. 2/91779/0023Α/31−12−2010 
(Β΄ 122/2011) «Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο 
Οικονομικών ανεξόφλητων υποχρεώσεων της από 1−4−

2008 Σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου αρχικού ποσού 
€444 εκατ. μεταξύ ΕΛΓΑ και ΑΤΕ−ΕΘΝΙΚΗΣ» του Υφυ−
πουργού Οικονομικών.

3. Στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ θα 
κατανεμηθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας 
€244.000.000,02 και στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ−
ΔΟΣ ΑΕ θα κατανεμηθούν τίτλοι συνολικής ονομαστικής 
αξίας €199.999.999,99.

4. Η ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού των ομο−
λόγων είναι η 11−1−2011 και η ημερομηνία λήξης τους η 
3−4−2018.

5. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία και σύμφωνα με το πρόγραμμα αποπληρωμής 
που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία
αποπληρωμής

κεφαλαίου 

Κεφάλαιο που
αποπληρώνεται
(Ποσά σε ευρώ)

3−4−2012 63.428.571,43

3−4−2013 63.428.571,43

3−4−2014 63.428.571,43

3−4−2015 63.428.571,43

3−4−2016 63.428.571,43

3−4−2017 63.428.571,43

3−4−2018 63.428.571,43

6. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι αρχικής ονομαστι−
κής αξίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) η οποία μει−
ώνεται μετά την εκάστοτε αποπληρωμή του χρεολυ−
σίου κατά €0,01.

7. Το ανωτέρω κεφάλαιο επιβαρύνεται με τόκους που 
υπολογίζονται με σταθερό επιτόκιο ίσο με 4,59% ετη−
σίως.

8. Ο εκτοκισμός του δανείου γίνεται ανά έτος και η 
πληρωμή των τόκων γίνεται στις 3/4 κάθε έτους.

9. Ο τόκος υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλη−
του κεφαλαίου, στην ελάχιστη ονομαστική αξία του 
ενός λεπτού του Ευρώ (€0,01), με βάση τον πραγματι−
κό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 
πραγματικών ημερών (Act/Act), στρογγυλοποιείται στο 
δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται δεδουλευμένος μέ−
χρι τη λήξη τους.

10. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος ξεκινά στις 11−1−2011 
περιλαμβανομένης και λήγει την 3−4−2011 μη συμπερι−
λαμβανομένης (short first coupon).

11. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, θα δο−
θούν δε κωδικοί αριθμοί (ISIN).

12. Τα ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο, δηλαδή στο 
100% της ονομαστικής τους αξίας.

13. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου ή 
τόκου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα 
γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς την καταβο−
λή επιπλέον τόκων. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι 
εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

14. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές ηλεκτρονικές αγορές τίτλων 
(EuroMTS, Broker Tec, κλπ).
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15. Για τη διάθεση των ανωτέρω τίτλων δεν θα κατα−
βληθεί προμήθεια.

16. Για την αντικατάσταση των αναληφθέντων δανείων 
με τους τίτλους των ομολόγων που εκδίδονται, στις 11−1−
2011 το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
και στην ΕΘΝΙΚΗ, δεδουλευμένους τόκους συνολικού 
ύψους €15.633.665,75 και χρεολύσιο ύψους €0,01 στην 
Εθνική Τράπεζα. Παράλληλα η Αγροτική Τράπεζα θα κα−
ταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο για χρεολύσιο €0,02.

17. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
γενικών όρων έκδοσης των ομολόγων, σταθερού επιτο−
κίου σε Ευρώ, που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο» 
απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/5.4.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2018, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ö
    Αριθμ. 124740 (4)

Εκμετάλλευση Κοραλλιογενών σχηματισμών

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 

Α΄/26.7.1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

3. Του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170 A΄/28.9.2010) «Σύσταση 
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

4. Του Π.Δ. 127/2010 (ΦΕΚ 214 Α΄/20.12.2010) «Ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτης και 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

5. Του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 1740/87 (ΦΕΚ 
221Α΄/14.12.1987) «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιο−
γενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλ−
λιεργειών και άλλες διατάξεις».

6. Του Ν. 2040/92 αρθ. 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 70 Α΄/23.4.1992) 
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργί−
ας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες 
διατάξεις».

7. Του Π.Δ. 324/94 (ΦΕΚ 174Α΄/24.10.1994) «Εκμετάλλευ−
ση κοραλλιογενών σχηματισμών».

8. Τον Καν. (ΕΚ) 1626/94 «Για τη θέσπιση ορισμένων 
τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων 
στη Μεσόγειο».

9. Την αριθ. 240102/95 (ΦΕΚ 55 Β΄/30.1.95) υπουργική 
απόφαση «Εκμετάλλευση κοραλλιογενών σχηματισμών» 
που ορίζει την εκμετάλλευση της ζώνης Ι, περιοχή Β. 
Αιγαίου.

−Την αριθ. 249790/98 (ΦΕΚ 420 Β 76.5.98) υπουργική 
απόφαση «Εκμετάλλευση κοραλλιογενών σχηματισμών» 
που ορίζει την εκμετάλλευση της ζώνης IV, περιοχή 
Κρητικού πελάγους.

−Την αριθ. 281554/01 (ΦΕΚ 413 Β΄/11.4.01) υπουργική από−
φαση «Τροποποίηση της 249790/98 υπουργικής απόφα−
σης−Εκμετάλλευση κοραλλιογενών σχηματισμών» που 
ορίζει την εκμετάλλευση της ζώνης V, περιοχή Ιονίου 
πελάγους.

−Την αριθμ. 168910/06 (ΦΕΚ 801 Β/3−7−2006) υπουργι−
κή απόφαση «Περιοχή εκμετάλλευσης Κοραλλιογενών 
σχηματισμών το χρονικό διάστημα 2006−2010», που ορί−
ζει αποκλειστική ζώνη εκμετάλλευσης κοραλλιογενών 
σχηματισμών από 1−5−2006 έως 31−12−2010 την περιοχή 
III του Αιγαίου Πελάγους (Κεντρικό Αιγαίο−Κυκλάδες).

10. Την ανάγκη καθορισμού των περιοχών εκμετάλλευ−
σης κοραλλιών στην Ελληνική Επικράτεια για λόγους 
προστασίας των αποθεμάτων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζουμε την περιοχή εκμετάλλευσης των κοραλ−
λιογενών σχηματισμών στην Επικράτεια για το χρονικό 
διάστημα 1−4−2011 έως 31−12−2015 ως κατωτέρω:

Περιοχή II: Η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από 
τη νοητή γραμμή που ενώνει τη μεθόριο της Τουρκίας 
με τη νοτιότερη ακτή της Λέσβου το στίγμα Α, το στίγμα 
Β, το στίγμα Γ και το στίγμα Δ με την οριογραμμή της 
Τουρκίας (Νοτιοανατολικό Αιγαίο).

Τα ακριβή σημεία των ως άνω στιγμάτων είναι:

Α φ = 38° 45’Β Β φ = 36° 57’Β 

λ = 25° 00’Α λ = 26° 13’Α

Γ φ = 36° 46’Β Δ φ = 35° 56,5’Β

λ = 27°45’Α λ = 28°10,5’Α

2. Ο μέγιστος αριθμός αδειών που θα χορηγηθούν για 
την εκμετάλλευση της ως άνω περιοχής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις πέντε (5) άδειες ανά έτος για την οριζό−
μενη χρονική περίοδο.

3. Σε περίπτωση που η περιοχή εμφανίζει χαμηλή πυ−
κνότητα κοραλλιών ή διαπιστωθεί κίνδυνος εξάντλησης 
του αποθέματος είναι δυνατόν να μειωθεί η διάρκεια 
εκμετάλλευσης της περιοχής και να περιορισθεί ο αριθ−
μός των αδειών.

Άρθρο 2

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης των αδει−
ών συλλογής κοραλλιών, καθώς και η υποβολή των 
αιτήσεων και η αξιολόγησή τους καθορίζονται από 
το ν. 1740/87 (ΦΕΚ 221Α΄/14.12.87), το Π.Δ. 324/94 (ΦΕΚ 
174Α΄/24.10.94) καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις της 
αλιευτικής νομοθεσίας.

Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί μεγαλύτερος 
αριθμός αιτήσεων κατά κατηγορία, σε σχέση με τις 
προγραμματιζόμενες προς χορήγηση άδειες, λαμβάνο−
νται υπόψη συμπληρωματικά τα παρακάτω κριτήρια με 
σειρά προτεραιότητας ως εξής: 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση ανωτάτου ορίου αριθμού ημερών κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και λοι−
πών προσώπων, που μετακινούνται για λογαρια−
σμό του ................................................................................................... 1

Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδι−
κών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από 
το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους, στις 31−1−2011 ........ 2

Καθορισμός αποδοχών επιτόπιου προσωπικού του 
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κειας, σταθερού επιτοκίου 1%, για την εξόφληση 
υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τους 
απολυόμενους του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟ−
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Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
27/01/2011 (€ 1.192.000,00) ......................................................... 5

Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
31/01/2011 ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομ−
μυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00). ............................................ 6

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο 
προσωπικό του Λαογραφικού και Εθνολογικού 
Μουσείου Μακεδονίας Θράκης έως 31/12/2011 ...... 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/88360/0022 (1)
  Έγκριση ανωτάτου ορίου αριθμού ημερών κίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και λοιπών προσώπων, 
που μετακινούνται για λογαριασμό του. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.Δ. 402/1988 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει (ΦΕΚ 187 Α).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 
2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−99) «Κάλυψη δαπανών μετα−
κινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−10) «Προστασία της 
Εθνικής Οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ−
πιση της δημοσιονομικής κρίσης», και συμπληρώθηκε με 
τις όμοιες του άρθρου 49 του Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141/Α).

4. Τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων και λοι−
πών δρασιηριοτήτων του εν γένει γεωργικού τομέα.

5. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Φ.Σαχινίδη.

6. Τις αριθμ. 2/23847/0022/29−1−1999 (ΦΕΚ 679/Β΄/99) και 
2/66700/0022/30−8−1999 (ΦΕΚ 1884/Β΄/18−10−99) αποφάσεις μας 
«Έγκριση ανωτάτου ορίου αριθμού ημερών κίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων Υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας και λοι−
πών προσώπων, που μετακινούνται για λογαριασμό του.

7. Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης 
αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, ύψους 2.250.000 ευρώ περίπου, ΚΑΕ 0711, 
0713, 0716, 0717, 5311, 5323, 5329, 5423, σε βάρος του Κ.Τ.Γ.Κ. 
και Δασών ΚΑΕ 711 και 731 και σε βάρος των Κεφαλαίων 
Σποροπαραγωγής ΚΑΕ 711 και 731, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κίνηση και παραμονή εκτός έδρας των 
υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο−
φίμων, που υπηρετούν τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία, όσο 
και σης Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτού και λοιπών προ−
σώπων (τακτικών, εκτάκτων, μετακλητών κ.λπ.), που κινού−
νται για τις εργασίες του τομέα γεωργίας, με δικαίωμα 
αποζημίωσης, για εκτέλεση υπηρεσίας, ως κατωτέρω:

1. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου μέχρι 60 ημέρες.
2. Υπάλληλοι Γραφείων Υπουργού, Υφυπουργών, Γε−

νικών Γραμματέων μέχρι 60 ημέρες.
3. Υπάλληλοι με σύμβαση έργου και ειδικών θέσεων 

μέχρι 40 ημέρες.
4. Υπάλληλοι Κατηγ. ΠΕ01 Κλάδου Γεωπονικού μέχρι 

60 ημέρες.
5. Υπάλληλοι Κατηγ. ΠΕ03 Κλάδου Κτηνιατρικού μέχρι 

60 ημέρες.
6. Υπάλληλοι Κατηγ. ΠΕ04 Κλάδου Ιχθυολόγων μέχρι 

60 ημέρες.
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    Αριθ. 2/9476/0023Α (2)
Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδικών 

ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 31−1−2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία 

ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδι−
ωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010)

2. 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/17.12.1990).

3. 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/8.2.1994).

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 A /22.3.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. 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 151Α/6.7.1999).

9. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών 
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/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/Β/2010) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/
Β/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 

ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ 1805/
Β/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και 
εξόφλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των 
νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους, με ομό−
λογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
Εθνικής Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδο−
σης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το 
Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικονομικών.

16. Το από 27−1−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. 
Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 31−1−2011, των τριών 
(3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επιτοκίου, 
ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που εκδόθηκαν 
στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από το Ελληνικό 
Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης ανέρ−
χεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα έξι εκατομ−
μυρίων, εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων, πεντα−
κοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών 
(€276.953.546,24), σύμφωνα με το από 27−1−2011 έγγραφο 
της Εθνικής Τράπεζας προς το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφά−
σεων για ομόλογα Ε. Δ. για την εξόφληση προμηθειών 
Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμά−
των σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία 
ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου 
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 
Α/3.8.2010).
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4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομο−
λόγων ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής 
αξίας πενήντα εννέα εκατομμυρίων, εννέα χιλιάδων 
εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο 
λεπτών (€59.009.969,72), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό
ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομο−
λόγων διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής 
αξίας εκατόν δεκαεπτά εκατομμυρίων, επτακοσίων 
ογδόντα εννέα χιλιάδων, διακοσίων ευρώ και ενε−
νήντα επτά λεπτών (€117.789.200,97), με ημερομηνία 
έκδοσης την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2012 και 
κωδικό ISIN: GR0326042257. 

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολόγων 
τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εκατό 
εκατομμυρίων, εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων, τρια−
κοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών 
(€100.154.375,55), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατι−
θέμενων τίτλων στην Εθνική Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών ομολο−
γιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο, 
οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους», 
καθώς και η απόφασή μας αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
«Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων 
Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

   Αριθ. 2/90655/0022 (3)
Καθορισμός αποδοχών επιτόπιου προσωπικού του Γρα−

φείου Τύπου και Επικοινωνίας Κωνσταντινουπόλεως 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 40 του Ν. 849/1978, όπως συμπληρώθηκε 

με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993.
2. της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2328/1995 «Νομικό 

καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 
ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής 
αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 159/Α/3.8.1995).

3. της παρ. 6 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του
Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουρ−
γία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους 
ΟΤΑ» (ΦΕΚ 102/Α/24.5.2004).

4. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του Ν. 3444/2006 
«Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» − Ρύθμι−
ση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
46/Α/2.3.2006).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά 
και αξιοκρατικά κριτήρια−Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 51/Α/29.3.2010).

6. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε−
ρίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 131/
Α/28.6.2006)

7. του Π.Δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής 
Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 112/Α/ 30.6.1993), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. του Π.Δ. 137/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» 
(ΦΕΚ 107/Α/10.6.96).

9. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005)

10. του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών»

11. Το άρ. 2 παρ. 1 του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση 
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ 170/Α/28.9.2010)

Β. Το Π.Δ. 98/2010 «Διορισμός Υφυπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», 
με το οποίο διορίζεται ο Γεώργιος Πεταλωτής στη θέση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 172/Α/30.9.2010) και την 
αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22993/29.10.2010 (ΦΕΚ 1717/Β/2.11.2010) 
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης Γεώργιο Πεταλωτή»

Γ. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
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αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β/3.12.2009).

Δ. Την υπ’ αριθμ. 29192/2008/26.11.2008 απόφαση «Κα−
θορισμός προσώπου ως επιτόπιου προσωπικού με σχέ−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, στο 
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Κωνσταντινουπόλεως» 
(ΦΕΚ 2457/Β/2.12.2008) και την διόρθωση σφάλματος 
στην εν λόγω απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1411/Β/15.7.2009

Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλεί−
ται δαπάνη είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00) ευρώ ετησίως 
και εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000,00) ευρώ για μία 
πενταετία, η οποία δύναται να αντιμετωπισθεί από τις 
πιστώσεις των ΚΑΕ 0343 «Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού 
στην αλλοδαπή» και ΚΑΕ 0353 «Εισφορές σε ασφαλιστι−
κούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλ−
λοδαπή» του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.

ΣΤ. Το υπ’ αριθμ. 2/68023/0020/1.11.2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών περί εγγραφής 
πρόβλεψης θέσης επιτόπιου προσωπικού, με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση 
του Γ.Τ.και Ε. Κωνσταντινουπόλεως, στον προϋπολογισμό 
εξόδων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας−Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις αποδοχές του επιτόπιου προσωπικού 
του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Κωνσταντινουπό−
λεως σε χίλια οκτακόσια (1.800,00) ευρώ μηνιαίως και σε 
είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσια (22.600,00) ευρώ ετησίως.

Επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής, και άλλες πρό−
σθετες αποδοχές ή επιδόματα δεν καταβάλλονται σε 
καμιά περίπτωση σε υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας, 
εξαιρουμένων των επιδομάτων αδείας, εορτών Πάσχα 
και Χριστουγέννων, τα οποία καταβάλλονται μόνο σε 
επιτόπιο προσωπικό του οποίου η σύμβαση εργασίας 
συνάπτεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο.

Στην ανωτέρω αμοιβή έχουν γίνει οι περικοπές που 
προβλέπονται από τους Ν. 3833/2010, 3845/2010 και 
3899/2010.

Η απόφαση ουτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθ. 2/10210/0023Α (4)
΄Εκδοση ειδικού ομολογιακού δανείου, ετήσιας διάρ−

κειας, σταθερού επιτοκίου 1%, για την εξόφληση 
υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς τους 
απολυόμενους του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
βάσει του αρθρ. 49 παρ. 4 του ν. 3871/2010.  

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).

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/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του 
άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141 Α/17.8.2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003(ΦΕΚ 
76 Α/2003).

6. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /6.7.1999).

8. Τις διάταξης 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/27.9.2000).

9. Την αριθμ 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3717/08 
«Εφάπαξ ποσό κοινωνικής Ενίσχυσης» (ΦΕΚ Α/239/2008) 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 
παρ. 4 του ν. 3871/2010 «Περί της έκδοσης ομολόγων 
του Ε.Δ.» (ΦΕΚ Α/141/2010).

11. Τα αρ. 1469/30−12−2010 και 059/26−1−2011 έγγραφα 
του Ειδικού Πληρεξουσίου της Εθνικής Κεφαλαίου Α.Ε., 
σχετικά με το προς έκδοση ομολόγων ποσό.

12. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

13. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

14. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την έκδοση ειδικού ομολογιακού δανείου συνολι−
κής ονομαστικής αξίας ποσού εκατόν τριάντα εννέα 

ALEXANDROS
Highlight



3876 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

εκατομμυρίων, τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων, ογδόντα 
εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (€ 139.430.089,87), 
σύμφωνα με το αρ 059/26−1−2011 έγγραφο του Ειδικού 
Πληρεξουσίου της Εθνικής Κεφαλαίου Α.Ε. «Εφάπαξ 
Ποσό Κοινωνικής Ενίσχυσης ν. 3717/08 άρθρο 4 και έκ−
δοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου άρθρο 49 παρ. 
4 ν. 3871/10».

2. Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η εξόφληση 
οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους απολυόμε−
νους του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, του εφάπαξ 
ποσού κοινωνικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 4 του ν. 3717/08 και εκδίδονται βάσει του άρθρου 
49 παρ. 4 του ν. 3871/10.

3. Τα ομόλογα θα είναι ετήσιας διάρκειας, σταθερού 
επιτοκίου 1% ετησίως,

4. Τα ομόλογα θα εκδοθούν σε άυλη μορφή, με κωδικό 
αριθμό (ISIN) GR0106003792.

5. Η ημερομηνία έκδοσης είναι η 31/1/2011 και η ημε−
ρομηνία λήξης η 30/06/2012.

6. Τα ανωτέρω ομόλογα εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή 
στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

7. Οι τίτλοι των ομολόγων είναι ονομαστικής αξίας 
ενός λεπτού του ευρώ (0,01€).

8. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό 1% ετησίως για 
όλη τη διάρκεια τους με μία τοκοφόρο περίοδο από 
31/1/2011 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και 30/6/2012 (μη 
συμπεριλαμβανομένης), (long coupon).

9. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία του ενός λεπτού του ευρώ (€0,01), με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA), στρογ−
γυλοποιείται στο δέκατο δεκαδικό και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος.

10. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν η ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου συ−
μπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα TARGET.

11. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ AT.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

12. Οι τίτλοι του ομολογιακού δανείου θα διατεθούν 
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η οποία θα τους 
διανείμει στους δικαιούχους.

13. Για την διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια 
στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε..

14. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/Β/2001)

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθ. 2/8568/0023Α (5)
Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

27/01/2011 (€ 1.192.000,00) .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/11184/0023Α/13−2−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 17.02.2009 
ομολογιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2012.

13. Το αρ. πρωτ. 162/24−01−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγορών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:
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Την επαναγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 27−01−2011, ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας ενός 

εκατομμυρίου, εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 
1.192.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω 
πίνακα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜ. ΟΝΟΜ. 
ΑΞΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑΝ/ΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Εθνική
Τράπεζα

GR0110021236 20/3/2012 4,30% 1.192.000,00 93,80 1.118.096,00 43.953,78 1.162.049,78

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 27−01−2011 στην Εθνική 
Τράπεζα, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, το 
συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα 
δύο χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ 
λεπτών (€1.162.049,78), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 
1.118.096,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 43.953,78 για 
δεδουλευμένους τόκους. Το συνολικό ποσό της επανα−

γοράς (€1.162.049,78) προήλθε από διαθέσιμα του λογα−
ριασμού αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημοσίου 
χρέους, αρ. 26132462.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 
F

   Αριθ. 2/9258/0023Α (6)
Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 31/01/2011 ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ

(€ 4.000.000,00). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. 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 Παρακο−
λούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
17 A/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου 
των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)
11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β/3−12−2009).
12. Την αρ. 2/6338/0023Α /29−1−2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 ομολο−

γιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011.
13. Το αρ. πρωτ. 172/26−01−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:
Την επαναγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με ημερομηνία διακανονισμού 31−01−2011, ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία 
του παρακάτω πίνακα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑΝ/ΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

Εθνική 
Τράπεζα GR0110019214 20/3/2011 3,80% 4.000.000,00 99,750 3.990.000,00 132.010,96 4.122.010,96

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 31−01−2011 στην Εθνική Τράπεζα, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο 
χιλιάδων δέκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (€ 4.122.010,96), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 3.990.000,00 για 
αξία διακανονισμού, πλέον € 132.010,96 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 2/7252/0023A (1)
    Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 25/1/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17A/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/7248/0023Α (3)
    Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδικών 

ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 24−1−2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 
Α/3.8.2010).

2. 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/17.12.1990).

3. 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/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A/22.3.1994).

5. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. 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/6.7.1999).

9. 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/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ1631/Β/2010) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ1673/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ1805/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
Εθνικής Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκ−
δοσης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικο−
νομικών.

16. Το από 20−1−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. 
Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 24−1−2011, των τριών 
(3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επιτοκίου, 
ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που εκδόθηκαν 
στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από το Ελληνικό 
Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης 
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσά−
ρων εκατομμυρίων, επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιά−
δων, είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών 
(€174.725.024,32), σύμφωνα με το από 20−1−2011 έγγραφο 
της Εθνικής Τράπεζας προς το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφά−
σεων για ομόλογα Ε.Δ. για την εξόφληση προμηθειών 
Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
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σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολό−
γων ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
τριάντα πέντε εκατομμυρίων, πεντακοσίων είκοσι χι−
λιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και δεκα−
εννέα λεπτών (€35.520.514,19), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: 
GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εξήντα 
εννέα εκατομμυρίων, πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων, 
εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών 
(€69.562.182,91), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: GR0326042257. 

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολόγων 
τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εξήντα 
εννέα εκατομμυρίων, εξακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων, 
τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών 
(€69.642.327,22), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατι−
θέμενων τίτλων στην Εθνική Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», καθώς και η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/8435/0023Α (4)
    Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδικών 

ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 27−1−2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία 

ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδι−
ωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010)

2. 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/17.12.1990).

3. 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/8.2.1994).

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 A/22.3.1994).

5. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. 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/6.7.1999).

9. 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 EYPΩ». (ΦΕΚ 207 
Α/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/Β/2010) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».
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12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ1673/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ1805/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
Εθνικής Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκ−
δοσης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικο−
νομικών.

16. Το από 24−1−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. 
Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 27−1−2011, των τριών 
(3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επιτοκίου, 
ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που εκδόθηκαν 
στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από το Ελληνικό 
Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης ανέρ−
χεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα ενός εκατομ−
μυρίων, διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων, επτακοσίων 
ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€381.233.700,83), σύμ−
φωνα με το από 24−1−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπε−
ζας προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα 
Ε.Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολόγων 
ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εξήντα 
τεσσάρων εκατομμυρίων, τετρακοσίων εβδομήντα μία 
χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και σαράντα 
επτά λεπτών (€64.471.265,47), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: 
GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν 
εξήντα πέντε εκατομμυρίων, τριακοσίων πενήντα εννέα 
χιλιάδων, τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και τριά−
ντα λεπτών (€165.359.455,30), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: 
GR0326042257. 

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομο−
λόγων τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής 
αξίας εκατόν πενήντα ενός εκατομμυρίου, τετρακο−
σίων δύο χιλιάδων, εννιακοσίων ογδόντα ευρώ και 
έξι λεπτών (€151.402.980,06), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: 
GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατι−
θέμενων τίτλων στην Εθνική Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», καθώς και η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/14996/0023Α (1)

    Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
16/02/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β 73−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

14. Την αρ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 ομο−
λογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011 (ΦΕΚ 267 Β/2008).

15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

16. Το αρ. πρωτ. 273/11−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 16−02−2011, ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας πενήντα πέντε 
εκατομμυρίων ευρώ (€ 55.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα.
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ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0110019214 20/03/11 3,80% 11.000.000,00 99,92 10.991.200,00 381.353,42 11.372.553,42

GR0114019442 20/08/11 3,90% 28.000.000,00 98,38 27.546.400,00 538.520,55 28.084.920,55

GR0124015497 18/05/11 5,35% 16.000.000,00 99,78 15.964.800,00 642.586,30 16.607.386,30

ΣΥΝΟΛΑ 55.000.000,00 54.502.400,00 1.562.460,27 56.064.860,27

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 16−02−2011 στην Εθνική Τράπεζα, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων 
χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (€ 56.064.860,27), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 
54.502.400,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 1.562.460,27 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 728/41 (2)
         Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κά−

λυψη δαπανών διεξαγωγής συνεδρίων, σεμιναρίων 
κ.λπ. και ανάπτυξης διεθνών σχέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε. 
και των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώ−
σεων, έτους 2011.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 
α. του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98/Α΄).

β. του Π.Δ/τος 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα.

γ. του Ν. 678/77 περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής 
Εστίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α΄), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

δ. του άρθρου 7 του Ν. 1915/90 «Προστασία των συν−
δικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, 
οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινήματος» (ΦΕΚ 
186/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν 
διαδοχικά με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2091/92 (ΦΕΚ 
180/Α΄), το άρθρο 5 του Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112/Α΄) και το 
άρθρο 12 του Ν. 3667/2008 (ΦΕΚ 114/Α΄).

ε. του άρθρου 20 του Ν. 2224/94, όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 21 του Ν. 2639/1998, «Ρύθμιση ερ−
γασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 205/Α΄).

2. Την αριθμ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄).

3. Τη με αριθμ. 20854/54/20−10−2010 Κοινή Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειο 
Κεγκέρογλου και Άννα Νταλάρα» (Φ.Ε.Κ. 1673/Β).

4. Το με αριθμ. 17064/14−1−2011 έγγραφο του Οργανι−
σμού Εργατικής Εστίας με το οποίο μας υποβλήθηκε 
απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 58/23−12−2010 συ−
νεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

5. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στους Κ.Α.Ε. 
2522 Γ΄ και 2522 Δ΄ του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε έτους 
2011 για την προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 558.000,00. Η 
δαπάνη αυτή δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον τρόπο κατανομής και καταβολής της 
επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών για διεξαγωγή 
επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων κ.λπ. καθώς και για 
την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε. και των 
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων έτους 
2011, για μία σχετική δραστηριότητα, ως εξής:

Ι. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ

Α. Δικαιούχοι, όσον αφορά δαπάνες για τη διεξαγω−
γή επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων, διοργάνωση 
συζητήσεων−διαλέξεων, συνεδρίων, πραγματοποίηση 
εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας, κοινωνικής 
ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργασίας, οικονομίας 
της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα, 
είναι η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστι−
κές οργανώσεις (Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες) 
για μία σχετική δραστηριότητα και εφόσον δεν έχουν 
επιχορηγηθεί το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για 
οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στη παράγραφο 
αυτή δραστηριότητες.

Β. Δικαιούχοι, όσον αφορά δαπάνες για την ανάπτυξη 
διεθνών σχέσεων, είναι:

α. η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις με ψηφίσαντα φυσικά μέλη άνω των 10.001 
για μία σχετική δραστηριότητα και εφόσον δεν έχουν 
επιχορηγηθεί το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για 
οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στη παράγραφο 
Α δραστηριότητες.

β. η Γ.Σ.Ε.Ε. για μερική κάλυψη της δαπάνης, σε πο−
σοστό που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του 
Οργανισμού και έως το ποσό των 60.000,00 €, για συν−
δρομές της προς διεθνείς οργανώσεις.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/86033/0022 (1)

  Μεταφορά προσωπικού για τη στελέχωση 
καταστημάτων κράτησης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3811/2009 

(ΦΕΚ 231/Α΄/18−12−2009)
2. Το αριθμ. ΠΔ 13/2008 (ΦΕΚ 32/Α΄/21−2−2008) με το 

οποίο ιδρύεται Γενικό Κατάστημα Κράτησης «Αττική 
1» Β΄ τύπου (Γυναικών), στο Δήμο Θηβαίων του Νομού 
Βοιωτίας στη θέση Ελεώνα στο οποίο μεταφέρθηκαν 
οι γυναίκες καταδίκες οι οποίες μέχρι της έναρξης λει−
τουργίας του, κρατούντο στο Κατάστημα Κράτησης Γυ−
ναικών Κορυδαλλού και στελεχώθηκε με 52 υπαλλήλους 
του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού.

3. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄/2009) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη».

4. Την ανάγκη πραγματοποίησης καθημερινά δύο δρο−
μολογίων από Κορυδαλλό σε Ελεώνα και αντίστροφα, 
απόσταση ογδόντα (80) και πλέον χιλιομέτρων ανά 
κατεύθυνση, για την μετακίνηση των υπαλλήλων του 
Καταστήματος.

5. Το γεγονός ότι τα Καταστήματα Κράτησης λειτουρ−
γούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του χρόνου.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας προ−
καλείται ετήσια δαπάνη ύψους 53.000 ευρώ περίπου η 
οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
αποφασίζουμε:

Ότι το προσωπικό που μετακινείται από το Κατάστημα 
Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού προκειμένου να στελε−
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χώσει το νέο Κατάστημα Κράτησης Β΄ τύπου (Γυναικών) 
που λειτουργεί στο Δήμο Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας 
στη θέση Ελεώνα, στο οποίο μεταφέρθηκαν οι γυναίκες 
καταδίκες του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Κορυ−
δαλλού, μετακινείται καθημερινά με υπηρεσιακό όχημα το 
οποίο θα πραγματοποιεί για το σκοπό αυτό δύο δρομολό−
για από τον Κορυδαλλό στον Ελεώνα και αντίστροφα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΧΡΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F

    Αριθ. 2/1568/0023Α (2)
Επανέκδοση (reopening) των τριών ειδικών ομολογια−

κών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δη−
μόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους, στις 10−1−2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 
Α/3.8.2010)

2. 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/17.12.1990).

3. 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/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. 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/6.7.1999).

9. 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/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β΄/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/Β΄/2010) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/
Β΄/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονο−
μικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδεί−
ας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ1805/
Β΄/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονο−
μικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «απόφαση έκ−
δοσης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικο−
νομικών.

16. Το από 5−1−2011 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. 
Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 10−1−2011, των τριών 
(3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επιτοκίου, 
ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που εκδόθηκαν 
στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από το Ελληνικό 
Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξίας της επανέκδοσης 
ανέρχεται στο ποσόν των εξακοσίων ενενήντα πέντε 
εκατομμυρίων, πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριάντα 
τεσσάρων ευρώ και εννέα λεπτών (€695.590.034,09), σύμ−
φωνα με το από 5−1−2011 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπε−
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ζας προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. 
Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολόγων 
ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν 
πενήντα οκτώ εκατομμυρίων, διακοσίων είκοσι τεσσά−
ρων χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και οκτώ λεπτών 
(€158.224.610,08), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας δια−
κοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων, εκατόν ογδόντα 
χιλιάδων, εξακοσίων επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(€291.180.607,80), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: GR0326042257. 
γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολόγων 
τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας δι−
ακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων, εκατόν ογδόντα 
τεσσάρων χιλιάδων, οκτακοσίων δεκαέξι ευρώ και είκοσι 
ενός λεπτών (€246.184.816,21), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: 
GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατιθέ−
μενων τίτλων στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», καθώς και η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 157/24/ΦΓ9.1 (3)
Κατάργηση διατάξεων που δεν πληρούν τις απαιτή−

σεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3844/2010.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.4.2005)

2. Του ΠΔ 229/86 (ΦΕΚ 96/Α) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ΠΔ 396/89 (ΦΕΚ 172Α) «Οργανισμός της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το ΠΔ 189/95 
(ΦΕΚ 99/Α) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων» 
του ΠΔ 396/89.

3. Του Π.Δ. 27/1.2.96 (ΦΕΚ 19Α/96) και το Π.Δ. 185/2009 
(ΦΕΚ 213/Α/7−10− 2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης 
Πολιτικής».

4. Του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγ−
χρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
101/Α).

5. Του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ128/Α), όπως ισχύει.

6. Του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ165/Α) όπως ισχύει.

7. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία....» (ΦΕΚ213/Α)

8. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το Π.Δ 24/2010 (ΦΕΚ 56/ΤΑ/2010).
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/18169/0023Α (1)

Προαγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
στις 25/02/2011 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ16Α/8.2.1994).
2. 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 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α΄ 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του Ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01 −2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 ομολογι−
ακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πεντα−
ετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β/2006). 
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14. Την αρ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 ομο−
λογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011 (ΦΕΚ 267 Β/2008). 

15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

16. Το αρ. πρωτ. 338/22−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί 
προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 25−02−2011, ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας τρι−
άντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 34.000.000,00), 
από την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙ−
ΣΜΟΥ

ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0110019214 20/03/11 3,80% 1.000.000,00 99,970 999.700,00 35.605,48 1.035.305,48

GR0124015497 18/05/11 5,35% 26.000.000,00 99,950 25.987.000,00 1.078.501,37 27.065.501,37

GR0114019442 20/08/11 3,90% 7.000.000,00 98,615 6.903.050,00 141.361,64 7.044.411,64

34.000.000,00 33.889.750,00 1.255.468,49 35.145.218,49

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 25−02−2011 στην Τράπεζα EFG 
EUROBANK ERGASIAS, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυ−
ρίων εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (€ 35.145.218,49), ποσό 
το οποίο αντιστοιχεί σε € 33.889.750,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 1.255.468,49 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
    F

 Αριθμ. 2/13146/0022 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για 

ενενήντα ένα (91) διοικητικούς υπαλλήλους του Νο−
μικού Συμβουλίου του Κράτους, για το έτος 2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3086/2002 «Ορ−

γανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατά−
σταση των Λειτουργών και των υπαλλήλων του».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μισθολο−
γικές Ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστι−
κού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» 
(ΦΕΚ 297/Α΄/23−12−03) όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 3833/10 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−10).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄).

4. Την αρ.  2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄) απόφαση κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη».

5. Την αριθ. 2/67009/0004/11−10−2010 (ΦΕΚ 1668/Β΄) από−
φαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να 
υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμ−
ματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γε−
νικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λο−
γιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την με αρ.  17646/3−2−2011 πρόταση του Προέδρου 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί ανάγκης 
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των Διοι−
κητικών Υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ. προκειμένου η Υπηρεσία 
αυτή να αντιμετωπίσει τον όγκο εργασίας ο οποίος 
πολλαπλασιάζεται με ταχύτατους ρυθμούς και είναι 

αδύνατη η διεκπεραίωση του από τους υπηρετούντες 
υπαλλήλους εντός του κανονικού ωραρίου

7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη της ανωτέ−
ρω απογευματινής υπερωριακής εργασίας ανέρχεται σε 
71.000€ περίπου, και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του ειδικού φορέα 23−630, ΚΑΕ 0511 του προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας για ενενήντα ένα (91) διοικητικούς υπαλ−
λήλους του Ν.Σ.Κ. που υπηρετούν στον Ν. Αττικής και 
μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα για τον κάθε ένα, κατά 
το χρονικό διάστημα από 1−4−2011 έως 30−06−2011 και 
από 1−10−2011 έως 31−12−2011.

Η υπερωριακή αυτή εργασία θα παρέχεται από τους συμ−
μετέχοντες υπαλλήλους καθημερινά, κατά τις απογευματινές 
ώρες των εργάσιμων ημερών της εβδομάδας, πέραν του 
κανονικού ωραρίου. Τον ονομαστικό πίνακα των συμμετε−
χόντων υπαλλήλων και τον έλεγχο για την παρουσία και 
απόδοση τους θα έχει ο αρχαιότερος Διευθυντής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ

F
    Αριθμ. 2/13144/0022 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας ενός 

(1) οδηγού του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους για το έτος 2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3086/2002 «Ορ−

γανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατά−
σταση των Λειτουργών και των υπαλλήλων του».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 323
1 Μαρτίου 2011

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι−

κής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης, του δικαιώματος 
υπογραφής με Εντολή Γενικού Γραμματέα της 
Κυβέρνησης ........................................................................................ 1

Προτεραιότητες και κριτήρια κατανομής προσωπικού 2
Προαγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

22.2.2011 ................................................................................................... 3
Σύσταση Ταμείου Δανειοδότησης με την επωνυμία 

«ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» .. 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 770 (1)
Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητικής 

και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματεί−
ας της Κυβέρνησης, του δικαιώματος υπογραφής με 
Εντολή Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 74 

και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, κωδικοποιητικού 
π.δ 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ311/25−2−2011 
«Αποδοχή παραίτησης και πλήρωση θέσης Προϊστα−
μένου του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υπο−
στήριξης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» 
(ΥΟΔΔ 47/28−2−2011).

3. Το αριθ. 2/2011 π.δ. (Α΄ 5).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εκχωρούμε στην Προϊστάμενη του Γραφείου Διοικη−
τικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμ−
ματείας της Κυβέρνησης, Ερμιόνη Μακρή−Παχάκη του 
Δημητρίου, το δικαίωμα υπογραφής με εντολή Γενικού 
Γραμματέα της Κυβέρνησης:

1. Όλων των εγγράφων που αφορούν:
α) εκκαθάριση δαπανών για οδοιπορικά έξοδα και έξο−

δα κίνησης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας 
της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται 
στην περ. η΄ του άρθρου 77 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (κωδικοποι−
ητικού π.δ. 63/2005),

β) έκδοση και εκκαθάριση χρηματικών ενταλμάτων για 
προμήθειες πάγιων και αναλώσιμων αγαθών και παρο−
χής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας 
της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται 
στην περ. η΄ του άρθρου 77 του εν λόγω Κώδικα,

γ) αποφάσεις αναλήψεως χρηματικών ποσών από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων των Πολιτικών 
Γραφείων Πρωθυπουργού και Υπουργού Επικρατείας 
και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των 
υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. η΄ του άρθρου 
77 του εν λόγω Κώδικα, καθώς και τα έγγραφα με−
ταφοράς πιστώσεων από ΚΑΕ σε ΚΑΕ του παραπάνω 
προϋπολογισμού,

δ) πιστοποιητικά προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 
77 του εν λόγω Κώδικα,

ε) δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
αποφάσεων διορισμών, αποσπάσεων και ανακλήσε−
ων αυτών του προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική 
Γραμματεία της Κυβέρνησης και στις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην περ. η΄ του άρθρου 77 του εν λόγω 
Κώδικα, καθώς και τις ανακοινώσεις αυτών στους εν−
διαφερόμενους,

στ) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του προσωπικού που 
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο,

ζ) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αγοράς μηχανημά−
των εν γένει και συντήρησης αυτών, αγοράς επίπλων, 
βιβλίων και αναλώσιμων ειδών μέχρι του ποσού των 
είκοσι χιλιάδων ευρώ, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται 
ο φόρος προστιθέμενης αξίας,

2. Τις αποφάσεις που αφορούν την έγκριση μετακί−
νησης εκτός έδρας:

α) των ανδρών ασφαλείας του Πρωθυπουργού, του 
Υπουργού Επικρατείας και του Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης,

β) των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων, των ειδι−
κών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών, των αποσπασμέ−

4957

ALEXANDROS
Highlight



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4959

    Αριθ. 2/16754/0023Α (3)
Προαγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

22.2.2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 

κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β 73−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 ομο−
λογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πε−
νταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β/2006).

14. Την αρ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 ομο−
λογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011 (ΦΕΚ 267 Β/2008).

15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

16. Το αρ. πρωτ. 326/17−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 22.2.2011, ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 
οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€ 8.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ.
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΕΘΝΙΚΗ GR0110019214 20/03/11 3,80% 1.000.000,00 99,95 999.500,00 35.293,15 1.034.793,15

ΕΘΝΙΚΗ GR0114019442 20/08/11 3,90% 7.000.000,00 98,56 6.899.200,00 139.117,81 7.038.317,81

ΣΥΝΟΛΟ: 8.000.000,00 7.898.700,00 174.410,96 8.073.110,96

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 22−02−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συ−
νολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εβδομήντα τριών 
χιλιάδων τριακοσίων δέκα επτά ευρώ και ενενήντα έξι 
λεπτών (€ 8.073.110,96), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε
€7.898.700,00 για αξία διακανονισμού, πλέον €174.410,96,96 

για δεδουλευμένους τόκους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

   Αριθ. 1214 (4)
 Σύσταση Ταμείου Δανειοδότησης με την επωνυμία

«ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 

20ης Σεπτεμβρίου 2005 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επανέκδοση (reopening) των τριών ειδικών ομολογι−
ακών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό 
Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 21−02−2011. ................................ 1

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
με αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 (ΦΕΚ 1750/
Β΄/24.08.2009), «Προκήρυξη για την ενίσχυση μι−
κρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστη−
ριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης − Του−
ρισμού −Εμπορίου− Υπηρεσιών στο πλαίσιο των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ 2007−2013 όπως ισχύει. ................................... 2

Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπο−
γραφής της σχετικά με τον Ορισμό της εταιρεί−
ας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ως Δικαιού−
χου για την εκτέλεση δράσεων/έργων ευθύνης 
του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας:
1. «Απλούστευση διαδικασιών στην Επιχειρησια−
κή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονο−
μίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ/ 
ΕΜΑ). ......................................................................................................... 3

Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 
54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμ−
ματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποι−
ηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013. ...................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   2/16654/0023Α (1)
Επανέκδοση (reopening) των τριών ειδικών ομολογια−

κών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δη−
μόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους, στις 21−02−2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 
Α΄/3.8.2010).

2. 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΄/17.12.1990).

3. 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΄/8.2.1994).

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 A΄/22.3.1994).

5. 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΄/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄/17.8.2010).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄/17.2.1998), καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 
76 Α΄/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β΄/10.4.1997)».

8. 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΄/6.7.1999).

9. 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΄/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β΄/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/Β΄/ 
2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία 
εξόφλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/
Β΄/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονο−
μικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδεί−
ας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ 1805/Β΄/ 
2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
Εθνικής Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «απόφαση έκ−
δοσης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικο−
νομικών.

16. Το από 17−2−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα 
Ε.Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 

οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 21−02−2011, των 
τριών (3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επι−
τοκίου, ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που 
εκδόθηκαν στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από 
το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης ανέρ−
χεται στο ποσό των εκατό δέκα πέντε εκατομμυρίων, 
εξακοσίων έντεκα χιλιάδων, εξήντα εννέα ευρώ και σα−
ράντα οκτώ λεπτών (€ 115.611.069,48), σύμφωνα με το 
από 17−2−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας προς το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου 
Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. Δ. για την 
εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α΄/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολόγων 
ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα 
εννέα εκατομμυρίων, εξακοσίων μία χιλιάδων, τετρακο−
σίων ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών 
(€19.601.495,35), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολό−
γων διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
σαράντα επτά εκατομμυρίων, τριακοσίων πενήντα τεσ−
σάρων χιλιάδων, διακοσίων τρίαντα ευρώ και τριάντα 
οκτώ λεπτών (€47.354.230,38), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/ 12/2010 και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: 
GR0326042257.

Γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολόγων 
τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας σαρά−
ντα οκτώ εκατομμυρίων, εξακοσίων πενήντα πέντε χι−
λιάδων, τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα 
πέντε λεπτών (€48.655.343,75), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22 /12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: 
GR0326043263.

5 Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6 Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.
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7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατι−
θέμενων τίτλων στην Εθνική Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «απόφαση έκδοσης ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», καθώς και η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Aριθμ. 9188/ΕΥΣ/886 (2)
    Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 

40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 (ΦΕΚ 1750/Β΄/24.08.2009), 
«Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μι−
κρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς Μεταποίησης − Τουρισμού −Εμπορίου− Υπηρε−
σιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013 όπως ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη 
 Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Το άρθρο 17 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013 «(ΦΕΚ 267/Α΄/3−12−2007) 
όπως ισχύει.

3. Την με αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13−10−2010 (ΦΕΚ 1642 
Β΄/14−10−2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Πανα−
γιώτη Ρήγα».

4. Το π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α΄/2010), 
186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) και 
187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
214/Α΄/7.10.2009).

5. π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.09) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργεί−
ου Οικονομίας και Οικονομικών και με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτηλίας», μετα−
τροπή του Υπουργείου Μακεδονίας −Θράκης σε «Γενική 
Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης» και υπαγωγή στο 
Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε−
δονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής»

6. Την Κοινή Υπουργική απόφαση με αριθμό 3850/
ΕΥΣ523 απόφαση (ΦΕΚ 333/Β΄/29.02.08) για την τροπο−
ποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όπως ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, της 
11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 
με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

9. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύ−
σεων.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 
7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 
93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών 
ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 
87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.

11. Την υπ’ αριθμ. 2009/C83/01 Ανακοίνωση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προσωρινό κοινοτικό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 
σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής 
και οικονομικής κρίσης» (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C83 
της 7.4.2009).

12.Την υπ’ αριθμ. C(2009) 5729/15.07.09 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το κα−
θεστώς ενίσχυσης Ν304/2009.

13. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
L 124 της 20/05/2003).

14. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.), όπως 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 124125/ 22−12−08 πράξη απο−
δοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

15. Την υπ. αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540Β) 
Υπουργική απόφαση Σ.Δ.Ε. (ΥΠΑΣΥΔ), όπως ισχύει.

16. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 από−
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ΄) (Κωδικός 
CCI2007GR6UN5001).
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/12332/0023Α (1)
  Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 11/02/2011 
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).

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/8.2.1994).

3. 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/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 «Μίσθωση 
ακινήτων για την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.» 
(ΦΕΚ 76 Α/2003).

5. 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/27.9.2000).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. 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/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου» (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997).

10. 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/23.05.2001).

11. Την 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».

12. Την αριθμ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2011».

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
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αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το από 4−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την 
ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων στις 
8/02/2011 και της διάθεσης τους στο αποταμιευτικό κοι−
νό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία 
της δημοπρασίας στις 8 Φεβρουαρίου 2011, μέσω της 
οποίας θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, σε 
άυλη μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα 
μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

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

είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 11η Φεβρουαρίου 2011 
και ημερομηνία λήξης την 12η Αυγούστου 2011.

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 τριακόσια 
εκατομμύρια Ευρώ (€ 300.000.000,00).

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 φο−
ρολόγηση βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει 
κατά την έκδοση των τίτλων (10%). 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 Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την 
Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011, 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 8 
Φεβρουαρίου 2011 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια 
ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 8 Φε−
βρουαρίου 2011 και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 10ης Φεβρουαρίου 2011), να υποβάλουν 
προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στην 
τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη 
δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι συνο−
λικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% του δημο−
πρατούμενου 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 10ης Φε−
βρουαρίου 2011, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου 2011, 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 

11ης Φεβρουαρίου 2011
(συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε εργάσιμες 

ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 18 Φε−
βρουαρίου 2011, 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 απερι−
όριστα ποσά, σε τιμή που θα καθορίσουν οι ίδιοι.
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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 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 11 Φε−
βρουαρίου 2011 για φυσικά πρόσωπα.

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 φορείς 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπεζας 
της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμματίων 
από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο ISIN Β (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία. Μετά το 
τέλος της 5ης εργάσιμης ημέρας, ενημερώνουν τις αντί−
στοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του 
ISIN Β μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να 
απευθύνονται στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτη−
μένους 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.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/12132/0023Α (2)
Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδικών 

ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 07−02−2011.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 
Α/3.8.2010).

2. 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/17.12.1990).

3. 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/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A /22.3.1994).

5. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003(ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. 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/6.7.1999).

9. 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/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/Β/2010) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ1673/
Β/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ1805/
Β/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
Εθνικής Τράπεζας.
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15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκ−
δοσης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους», (Β 2258) του Υφυπουργού 
Οικονομικών.

16. Το από 3−2−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. 
Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 07−02−2011, των 
τριών (3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επι−
τοκίου, ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που 
εκδόθηκαν στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από 
το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης ανέρ−
χεται στο ποσό των εκατόν έξι εκατομμυρίων, πεντακο−
σίων πενήντα εννέα χιλιάδων, εννιακοσίων εννέα ευρώ 
και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€106.559.909,54), σύμφω−
να με το από 3−2−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. 
Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός τη,ς επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολό−
γων ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
δεκαπέντε εκατομμυρίων, εξακοσίων ενενήντα έξι χιλι−
άδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και δεκατεσ−
σάρων λεπτών (€15.696.598,14), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: 
GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα 
εννέα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ενενήντα μίας χιλι−
άδων, τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα 
επτά λεπτών (€39.591.476,97), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: 
GR0326042257.

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολόγων 
τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας πενή−
ντα ενός εκατομμυρίων, διακοσίων εβδομήντα μίας χιλι−
άδων, οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα 
τριών λεπτών (€51.271.834,43), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: 
GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατι−
θέμενων τίτλων στην Εθνική Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», καθώς και η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/13094/0023Α (3)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 11/02/2011 
μέσω δημόσιας εγγραφής.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση 

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5083

δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερι−
κό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 
Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003(ΦΕΚ 
76 Α/2003).

5. 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/27.9.2000).

6. 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/27.11.1995) και του 
άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141 Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. 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. 1266/82 
(ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

10. 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/23.5.2001).

11. Την 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».

12. Την αριθμ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2011».

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το με αριθμ. 244/4−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 8/02/2011 και της διάθεσης τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό.

16. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 8ης Φεβρουαρίου 2011, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδο−
μάδων, με ημερομηνία έκδοσης την 11η Φεβρουα−
ρίου 2011 και ημερομηνία λήξης την 12η Αυγούστου 
2011.

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 4,64%, 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 8ης Φεβρουαρίου 2011.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος 
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.

Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, 
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β). 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 θα αρχίσει τη 
Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011 και θα ολοκληρωθεί την 
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011.

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 διά−
θεσης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής 
αξίας 15.000 Ευρώ.

Η κατανομή και οι εγγραφές θα γίνονται από το Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α. σε πολλαπλάσια των 1.000 Ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς, που θα έχουν 
διαθέσει έντοκα γραμμάτια με δημόσια εγγραφή, 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της 
Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την συνήθη διαδικα−
σία.

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−
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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 του 
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. 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 προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. 2/12884/0023Α (4)
Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

08/02/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ 27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αριθμ. 2/6338/0023Α /29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 ομο−
λογιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011 (ΦΕΚ 267 Β/2008).

13. Το αρ. πρωτ. 241/03−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την επαναγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 08−02−2011, ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας δύο εκατομ−
μυρίων ευρώ (€ 2.000.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία 
του παρακάτω πίνακα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN Η Μ/ΝΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚ/ΣΜΟΥ

ΔΕΔ.
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΕΘΝΙΚΗ GR0110019214 08/02/2011 20/03/11 3,80% 2.000.000,00 99,830 1.996.600,00 67.671,23 2.064.271,23

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 08−02−2011 στην Εθνική Τράπε−
ζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χι−
λιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (€ 2.064.271,23), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε
€ 1.996.600,00 για αξία διακανονισμού, πλέον €67.671,23 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 340
2 Μαρτίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 2.2.2011. .............................................. 1

Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπα−
νών που αφορούν καταπτώσεις εγγυήσεων.................. 2

Επαναγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
1.2.2011. ............................................................................................................. 3

Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρι−
σμού.  ............................................................................................................... 4

Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρι−
σμού.  ............................................................................................................... 5

Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρι−
σμού.  ............................................................................................................... 6

Σύσταση θέσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. ............................. 7
Σύσταση θέσης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. ............................. 8

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος σε διόρθωση σφάλματος της 

αριθ. 6991/7.9.2010 απόφασης της Γενικής Γραμμα−
τέως Περιφέρειας Ηπείρου. .......................................................... 9 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/10318/0023Α (1)
  Απόφαση επανέκδοσης (reopening) των τριών ειδικών ομο−

λογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό 
Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους, στις 2.2.2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α΄/
3.8.2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

3. 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 εξωτερικό 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» 
(ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994).

5. 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΄/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάρ−
γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 
2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.1998), καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/ 2003).

7. Την αριθ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του δημοσίου 
(ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.1999).

9. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών 
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΄/27.9.2000).

10. Την αριθ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε 
Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ1631/Β/2010) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ1673/Β/2010) 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομικών, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός προϋποθέσεων και δι−
αδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά ιδρύματα, του έργου της 
συγκέντρωσης και εξόφλησης από το Ελλ. Δημόσιο, οφει−
λών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ1805/Β/2010) 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομικών, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπε−
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ζα του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης από το 
Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της Εθνικής 
Τράπεζας.

15. Την αριθ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης 
ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το 
Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικονομικών.

16. Το από 31−01−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα 
Ε.Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία 
θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογι−
σμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν εγγραφεί για 
δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 02−02−2011, των τριών 
(3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επιτοκίου, ετή−
σιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που εκδόθηκαν στις 
22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο 
οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης ανέρ−
χεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων, 
πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων, εξήντα εννέα ευρώ και 
εβδομήντα επτά λεπτών (€139.530.069,77), σύμφωνα με το 
από 31−1−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας προς το Γε−
νικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους, 
«Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. Δ. για την εξόφληση 
προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση από 
το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 2009, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξόφληση προμηθειών 
νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνι−
σμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, 
σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλ−
λες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 128/Α΄/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη κα−
τανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολόγων 
ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι 
εννέα εκατομμυρίων, εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων 
επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών 
(€29.629.758,59), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 και 
λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας πενή−
ντα τριών εκατομμυρίων, εξακοσίων σαράντα τεσσάρων 
χιλιάδων, σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών 
(€53.644.045,29), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 και 
λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: GR0326042257. 

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολόγων 
τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας πενή−
ντα έξι εκατομμυρίων, διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων, 

διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών 
(€56.256.265,89), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 και 
λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο δη−
λαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστή−
ριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) καθώς 
και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγορές τίτλων 
(EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προμή−
θεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατιθέμενων 
τίτλων στην Εθνική Τράπεζα, για το έργο της διάθεσης και 
κατανομής των ομολόγων στους δικαιούχους προμηθευτές 
κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών ομολο−
γιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο, 
οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους», 
καθώς και η απόφασή μας αριθ. 2/4627/0023/25.01.2001 «Κα−
θορισμός όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνι−
κού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα 
οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία θα καλυφθεί 
από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθ.: 2/10951/0026 (2)
Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών 

που αφορούν καταπτώσεις εγγυήσεων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 26 παρ. Γ του 2362/1995 «Περί Δημοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Α.247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 
του ν. 3871/2010 (Α.141).

β) Του ν. 2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α. 143).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(Α.98).

2. Την αριθ. 2/478/0025/4−1−2006 απόφασή μας «Διαδικα−
σία βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από 
το Ελληνικό Δημόσιο» (Β 16), όπως συμπληρώθηκε με την 
αριθ. 2/8174/0025/2008 (Β.308) όμοια.

3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικο−
νομικών Φ. Σαχινίδη» (Β.2408)
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/15034/0023Α (1)
  Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 16/2/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/1994).
2. 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 43Α΄/1994).

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 178Α΄/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /1999
(ΦΕΚ 16Α΄/1999) ).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β΄/1997)».

8. 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΄/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών «Όροι και τύπος εντόκων γραμ−
ματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (ΦΕΚ 615 Β΄/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/2009).

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010).

14. Την αρ. 2/4457/0023Α/18−01−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομά−
δων έκδοσης 21/1/2011 και λήξης στις 26/4/2011.

15. Το αρ. 273/11−2−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί προαγο−
ράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, συνο−
λικής ονομαστικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€ 
8.000.000,00) με ημερομηνία διακανονισμού 16−02−2011, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

ΜΗ ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ

GR0000081811 21/1/2011 26/4/2011 8.000.000,00 99,19% 7.935.200,00 64.800,00
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Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δη−
μόσιο θα καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
το ποσό των επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα 
πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 7.935.200,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. 2/14369/0023Α (2)
Προαγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

15/02/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).
2. 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 43Α΄/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 178Α΄/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α΄/1999) ).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−

ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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΄/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β΄/2006).

14. Την αρ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011 (ΦΕΚ 267 
Β΄/2008).

15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010).

16. Το αρ. πρωτ. 268/10−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 15−02−2011, ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας πε−
νήντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€ 58.000.000,00), σύμ−
φωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ
ΕΘΝΙΚΗ GR0110019214 20/03/11 3,80% 28.000.000,00 99,94 27.983.200,00 967.802,74 28.951.002,74
ΕΘΝΙΚΗ GR0114019442 20/08/11 3,90% 2.000.000,00 98,40 1.968.000,00 38.252,05 2.006.252,05
ΕΘΝΙΚΗ GR0124015497 18/05/11 5,35% 28.000.000,00 99,75 27.930.000,00 1.120.421,92 29.050.421,92

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 15−02−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το 
συνολικό ποσό των εξήντα εκατομμυρίων επτά χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα ενός λε−
πτών (€ 60.007.676,71), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 

57.881.200,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 2.126.476,71 
για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F

 (3)
    ́Εγκριση πολιτογράφησης της ΧΑΪΔΙΤΣΑ ΝΕΡΑΝΤΖΗ, 

ον. συζύγου: ΚΥΡΙΑΚΟ κ.λπ. 

 Με την αρ. Φ.34265/2423/04−02−2011 Απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
γίνεται αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΧΑΪ−

ΔΙΤΣΑ ΝΕΡΑΝΤΖΗ, ον. συζύγου: ΚΥΡΙΑΚΟ κατόχου του 
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με 
αριθμό Α 328922 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την 
Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε−
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες 
διατάξεις».
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για την τακτοποί−
ηση πραγματοποιηθεισών κατασχέσεων σε βά−
ρος λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου δυ−
νάμει αποφάσεων από Αγγλικά Δικαστήρια για 
υπόθεση RAM MEDIA, ύψους € 5.659.677,67. ........... 1

Προαγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
21/02/2011. .............................................................................................. 2

Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη−
μοσίου με ημερομηνία διακανονισμού 18/02/2011 3

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
18/02/2011. .............................................................................................. 4

Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων Α’ εξα−
μήνου 2011. ........................................................................................... 5

Παράταση έγκρισης κυκλοφορίας μέχρι 31/03/2016 
των μετρητών Υγρών Καυσίμων τύπου Τ11 & ST40, 
SF60 & F4, Η8 και J10 του οίκου SMITH METER 
Γερμανίας. ............................................................................................ 6

Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Επι−
κουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμέ−
νων στα Σώματα Ασφαλείας για το έτος 2011. ... 7

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 28002/18232 
διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μετάταξης υπαλ−
λήλων, του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου.  ....................................................................................... 8

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 3122.1/4382/5/ 
24781 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ......................................... 9

 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 26135/2132 
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης . ............................................................................ 10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 2/17915/0023/Α (1)
Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για την τακτοποίηση 

πραγματοποιηθεισών κατασχέσεων σε βάρος λο−
γαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει απο−
φάσεων από Αγγλικά Δικαστήρια για υπόθεση RAM 
MEDIA, ύψους € 5.659.677,67. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3871/2010 «Δημοσι−

ονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010).

3. Την από 8−4−2009 απόφαση του Ανώτατου Βασιλι−
κού Δικαστηρίου της Μ. Βρετανίας.

4. Την από 22−6−2009 απόφαση του Ανώτατου Βασι−
λικού Δικαστηρίου της Μ. Βρετανίας.

5. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

6. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β 73.12.2009)

7. Το αρ. πρωτ. 51516/21−12−2010 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού «Έκδοση χρηματικού εντάλμα−
τος προς λογιστική τακτοποίηση», αποφασίζουμε:

1. Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ) ποσού ύψους 
πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννιά χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 
(€ 5.659.677,67) με σκοπό τη λογιστική τακτοποίηση υπο−
χρέωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς το 
Ελληνικό Δημόσιο. Η υποχρέωση αφορά την τακτοποίηση 

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight



5254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

των πραγματοποιηθεισών κατασχέσεων σε βάρος του 
Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των από 8−4−2009 και 22−6−
2009 αποφάσεων του Ανώτατου Βασιλικού Δικαστηρίου 
της Μ. Βρετανίας, που εκδόθηκαν ύστερα από προσφυγή 
της εταιρείας RAM MEDIA κατά της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.

2. Το Χρηματικό Ένταλμα θα εκδοθεί σε βάρος του 
Ειδικού Φορέα 21−610 και του ΚΑΕ 0892 με δικαιούχο το 
Υπουργείο Οικονομικών, ΑΦΜ 090165560, επί της Δ’ ΔΟΥ 
Αθηνών λογαριασμός 200/1 «Λογαριασμός Εισπράξεων 
και Πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου» προκειμένου 
να τακτοποιηθούν τα πιστωτικά έσοδα που κατασχέθη−
καν βάσει των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων ποσού 
€ 5.659.677,67».

3. Αντίγραφο της απόφασης αυτής ορίζεται ως δικαι−
ολογητικό έκδοσης του χρηματικού εντάλματος.

4. Η  υπ’ αριθμ. 2/91737/0023/Α/31.12.2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών (B 195/11−2−2011) καταργείται.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2011 η οποία έχει προβλεφθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   Αριθ. 2/16441/0023Α (2)
Προαγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

21/02/2011 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/
99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/B/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

14. Την αρ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011 (ΦΕΚ 267 
Β/2008).

15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

16. Το αρ. πρωτ. 312/16−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 21−02−2011, ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας δε−
καοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€ 18.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΕΘΝΙΚΗ GR0110019214 20/03/11 3,80% 5.000.000,00 99,95 4.997.500,00 175.945,21 5.173.445,21

ΕΘΝΙΚΗ GR0124015497 18/05/11 5,35% 10.000.000,00 99,92 9.992.000,00 408.945,21 10.400.945,21

ΕΘΝΙΚΗ GR0114019442 20/08/11 3,90% 3.000.000,00 98,45 2.953.500,00 59.301,37 3.012.801,37

ΣΥΝΟΛΟ: 18.000.000,00 17.943.000,00 644.191,79 18.587.191,79
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Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 21−02−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συ−
νολικό ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων 
ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα ενός ευρώ και 
εβδομήντα εννέα λεπτών (€ 18.587.191,79), ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί σε € 17.943.000,00 για αξία διακανονισμού, 
πλέον € 644.191,79 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθ. 2/16275/0023Α (3)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

με ημερομηνία διακανονισμού 18/02/2011 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A /1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/1999 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).

9. 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 615Β/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /1998).

11 Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Την αρ. 2/14394/0023Α/15−02−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομά−
δων έκδοσης 18/2/2011 και λήξης στις 20/5/2011.

15. Το αρ. πρωτ. 307/15−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστι−
κής αξίας δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 16.000.000,00) 
με ημερομηνία διακανονισμού 18−02−2011, σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:

ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ

GR0000082827 18/2/2011 20/5/2011 16.000.000,00 98,92% 15.827.200,00 172.800,00

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 

ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 15.827.200,00).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   Αριθ. 2/16150/0023Α (4)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 18/02/2011 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 
ν. 2198/ 1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλή−
λων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού 
Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελ−
λάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών 
επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 
43Α/22.3.1994).
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α’/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ.2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

14. 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).

15. Το αρ. πρωτ. 307/15−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ημερομηνία διακανονισμού 18−02−2011 ομολόγων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα 
πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 35.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0110019214 20/03/11 3,80% 13.000.000,00 99,95 12.993.500,00 453.397,26 13.446.897,26

GR0114019442 20/08/11 3,90% 9.000.000,00 98,43 8.858.700,00 . 175.019,18 9.033.719,18

GR0124015497 18/05/11 5,35% 13.000.000,00 99,86 12.981.800,00 525.912,33 13.507.712,33

ΣΥΝΟΛΑ 35.000.000,00 34.834.000,00 1.154.328,77 35.988.328,77

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 18−02−2011 στην Εθνική Τράπεζα, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων 
ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 35.988.328,77), ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί σε € 34.834.000,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 1.154.328,77 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   Αριθ. Κ2−907 (5)
Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων 

Α’ εξαμήνου 2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 26 παρ. 2 και 43β παρ. 5 του κ.ν. 2190/20 

«περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύουν (ΦΕΚ Α΄− 37/63).
β. Το π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την «Κυ−

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
γ. Του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−

ρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’−19).

δ. Του ΠΑ 59/96 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ Α’ − 51).

ε. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει 
(ΦΕΚ Α’ −185).

2. Τη με αριθμό 9077/Ε/14−4−2003 απόφαση των Υπουρ−
γών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέ−
ρωσης (ΦΕΚ τ.Β΄ 502/24−4−2003) «Προϋποθέσεις χαρα−
κτηρισμού εφημερίδων ως οικονομικών».

3. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
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κών πράξεων της εκτελέσεως.  ........................................ 1

Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−
σίου με ημερομηνία διακανονισμού 28/02/2011.  .... 2

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
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Συμπλήρωση της 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 
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χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δη−
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Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οι−
κονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).  ............................................ 5

Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης των διαμερισμά−
των που έχουν ανεγερθεί με δαπάνες και επιμέ−
λεια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων στο Δήμο Κερατσινίου − Δραπετσώνας 
για τη στέγαση των ιδιοκτητών των σεισμοπλή−
κτων προσφυγικών πολυκατοικιών του οικισμού 
«Καππαδοκία» της περιοχής Αγίου Διονυσίου του 
Δήμου Δραπετσώνας, αντιστοίχιση αυτών με τα 
ως άνω διαμερίσματα και καθορισμός ημερομη−
νίας διεξαγωγής κλήρωσης για τη προσωρινή πα−
ραχώρησή τους (διαμερισμάτων και χώρων στάθ−
μευσης).  ................................................................................................ 6

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Ζ1−130 κοινή 
υπουργική απόφαση.  ................................................................. 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ6Α 1035948 ΕΞ 2011 (1)
Κατανομή αρμοδιοτήτων κατά τη χρήση των αναγκα−

στικών μέτρων και τη διενέργεια διαδικαστικών πρά−
ξεων της εκτελέσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων του Π.Δ. 284/1988 (Α΄128) «Οργανισμός 

του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

1.2. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του Π.Δ. 189/2009 
(Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων».

1.3. Των άρθρων 30−34, του Ν.Δ. 356/1974 (Α΄90), όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

1.4. Του άρθρου 15, παρ. 1, του Ν. 3888/2010 (Α΄175), 
«Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσμα−
τική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

1.5. Του άρθρου 67, παρ. 2, του Ν. 3842/2010 (Α΄58) «Απο−
κατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

1.6. Του Π.Δ. 16/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
1.7. Του άρθρου 101 του Συντάγματος της Ελλάδος 

(Α΄84/2001).
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2. Τη μελέτη για την πάταξη της γενικευμένης φορο−
διαφυγής και επίτευξη βιώσιμης φορολογικής συμμόρ−
φωσης που υπέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
στις Ελληνικές Αρχές, τον Απρίλιο 2010.

3. Την ιδιαίτερη σημασία της επιτυχούς και σύντομης 
υλοποίησης του έργου αυτού για την Οικονομία της 
χώρας.

4. Την αριθμ. Δ61111928 ΕΞ 2010/31−8−2010 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση 
Κατευθυντήριας Επιτροπής, Συντονιστικής Ομάδας Υπο−
στήριξης Διοίκησης Έργου και πέντε (5) Ειδικών Ομά−
δων Εργασίας (έκτακτη δομή Διοίκησης Έργου) στο 
Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του σχεδίου 
πάταξης της φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φο−
ρολογικής συμμόρφωσης» (Β΄1389), όπως τροποποιήθη−
κε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. Δ6Α1141555 ΕΞ 2010/26−10−2010 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός μελών της Συ−
ντονιστικής Ομάδας Υποστήριξης Διοίκησης Έργου και 
των πέντε (5) Ειδικών Ομάδων Εργασίας (έκτακτη δομή 
Διοίκησης Έργου) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την 
υλοποίηση του σχεδίου πάταξης της φοροδιαφυγής και 
επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης» (ΥΟΔΔ 
348), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε τις κατωτέρω αρμοδιότητες, ως εξής:
Η χρήση των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως 

αυτά ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν.Δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), 
όπως ισχύει σήμερα, ανατίθεται και στην Ειδική Ομάδα 
Εργασίας Είσπραξης Οφειλών (ΕΙΣΟΦ), η οποία έχει την 
αρμοδιότητα να λαμβάνει όλα τα αναγκαστικά μέτρα, 
που εφαρμόζονται για την είσπραξη των δημόσιων εσό−
δων. Η χρήση των αναγκαστικών μέτρων εναπόκειται 
στην κρίση της Ομάδας, που μπορεί να λάβει τα δέοντα 
αναγκαστικά μέτρα είτε καθένα χωριστά, είτε αθροι−
στικά, κατά την ελεύθερη κρίση της. 

Τα έγγραφα ή οι εντολές που εκδίδονται από την 
Ομάδα θα υπογράφονται δεσμευτικά από το μέλος της 
Ομάδας Βασιλική Αναστασοπούλου του Αναστασίου, 
που σε περίπτωση απουσίας της, θα αναπληρώνεται 
από την Τασούλα Μουντανέα του Γεωργίου, σε περί−
πτωση δε απουσίας και αυτής από την Ελπίδα Νίνου 
του Αντωνίου, υπαλλήλους με βαθμό Α΄ τους κλάδου 
ΠΕ Εφοριακών.

Για τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων για έσοδα 
βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία και για τη διε−
νέργεια διαδικαστικών πράξεων της εκτελέσεως αυτών, 
ορίζεται αρμόδια και η Ειδική Ομάδα Εργασίας, η οποία 
έχει δικαίωμα λήψης όλων των μέτρων αναγκαστικής 
είσπραξης, που θα κρίνει κατάλληλα για την είσπραξη 
των οφειλών από φορολογουμένους – οφειλέτες που 
εντοπίζει από τις διασταυρώσεις τις οποίες πραγμα−
τοποιεί από τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ. ή τρίτων φορέων, 
καθώς και για τις περιπτώσεις που από μέρους της 
ζητείται, αιτιολογημένα, η ανάληψη του χειρισμού εξει−
δικευμένων υποθέσεων. Ο σχεδιασμός των ενεργειών 
αναγκαστικής είσπραξης για τους οφειλέτες αυτούς, 
ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ειδικής 
Ομάδας Εργασίας.

Οι πίνακες χρεών των οφειλετών που επισυνάπτο−
νται στα κατασχετήρια έγγραφα, εκδίδονται από το 
μηχανογραφικό αρχείο και θεωρούνται, ως ακριβή αντί−
γραφα αυτού, από τον υπογράφοντα το κατασχετήριο 
έγγραφο.

Μετά από τη λήψη των μέτρων – και στο στάδιο που 
θα κρίνεται πρόσφορο για την επιτυχή έκβαση των 
ενεργειών – η Ειδική Ομάδα Εργασίας θα ενημερώνει 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, η οποία έχει υποχρέωση 
να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε αίτημα της Ομάδας, 
κατά προτεραιότητα και να την συνδράμει για την υπο−
στήριξη και την επιτυχή έκβαση του έργου της.

Στην περίπτωση άσκησης ένδικων βοηθημάτων και 
μέσων, η αποστολή των στοιχείων προς τους Δικα−
στικούς Αντιπροσώπους του Δημοσίου, για την υπερά−
σπιση των θέσεών του ενώπιον των Δικαστηρίων, θα 
γίνεται από την παρούσα Ειδική Ομάδα Εργασίας, για 
τις πράξεις εκτέλεσης που δρομολογεί στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων της και από την αρμόδια για τον 
φορολογούμενο Δ.Ο.Υ. ή το αρμόδιο Τελωνείο, για όλες 
τις λοιπές αιτιάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 2/18458/0023Α (2)
  Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 28/02/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α/1994).
2. 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).

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 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».
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8. 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/2.7.1982).

9. 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). 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Την αρ. 2/12332/8−02−2011, απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων έκδοσης 
11/2/2011 και λήξης στις 12/08/2011.

15. Το αρ. πρωτ. 351/23−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονομα−
στικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000,00) 
με ημερομηνία διακανονισμού 28−02−2011, σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ
ΟΝΟΜ. 
ΑΞΙΑ

ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΜΗ ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ

EFG
EUROBANK
ERGASIAS GR0002080431 11/02/11 12/08/11 1.000.000,00 97,70% 977.000,00 23.000,00
Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην EFG Eurobank Ergasias το ποσό 

των εννιακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ (€ 977.000,00).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 2/18215/0023Α (3)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

28/02/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).
2. 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/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16 Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/6338/0023Α /29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 ομο−
λογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011 (ΦΕΚ 267 Β/2008). 

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 

14. Το αρ. πρωτ. 351/23−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 389
14 Μαρτίου 2011

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη−

μοσίου με ημερομηνία διακανονισμού 14/2/2011. . 1
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά−

λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε−
ζας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» συ−
νολικού ποσού 950.000.000 ευρώ.................................... 2

Καθορισμός ανώτατου συνολικού ποσού εγγυήσεων του 
Ελληνικού Δημοσίου για το οικονομικό έτος 2011..... 3

Επανέκδοση (reopening) των τριών ειδικών ομολο−
γιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνι−
κό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, στις 14−02−2011. ............................... 4

Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−
στολών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΛΟ−
ΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε..................................................................... 5 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/14697/0023Α  (1) 

 Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου με ημερομηνία διακανονισμού 14/2/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/ 
1999 (ΦΕΚ 16Α/1999).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).

9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών 
αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος εντόκων γραμμα−
τίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (ΦΕΚ 615Β/2001). 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998). 

11 Το Π Δ 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009). 

13.Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 

14. Την αρ. 2/12332/0023Α/8−02−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 11/02/2011 και λήξης στις 12/08/2011.

15.Το αρ. πρωτ. 264/9−2−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί 
προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, συνο−
λικής ονομαστικής αξίας οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€ 
8.000.000,00) με ημερομηνία διακανονισμού 14−02−2011, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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5826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ  ΜΗ ΔΕΔ. 
      ΠΟΣΟ ΤΟΚΟΙ
Εθνική Τράπεζα GR0002080431 11/02/11 12/08/11 8.000.000,00 97,65% 7.812.000,00 188.000,00

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
το ποσό των επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€ 7.812.000,00 ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F

Aριθμ. 2/3404/0025 (2)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ−

ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με 
την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» συνολικού πο−
σού 950.000.000 ευρώ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄).
(β) των άρθρων 1 και 5 του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄).
(γ) του άρθρου 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΄).

(δ) του Προεδρικού Διατάγματος με αριθ. 185/6.10.2009 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευ−
ση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του 
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας 
– Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης 
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας –Θράκης και της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής » (ΦΕΚ 
213/Α/7−10−2009).

(ε) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 
2672/03.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β’ 
2408/03.12.2009).

2. Την υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄).

3. Την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων 
των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008 
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά 
ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ν. 560/ 
2008, Ν. 690/2009 και Ν. 260/2010.

6. Την με από 11−01−2011 αίτηση της τράπεζας με την 
επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε».» και το από 25−01−2011 
απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ της τράπεζας.

7. Την υπ’ αρ. 06/03−02−2011 απόφαση Διϋπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.

8. Το υπ’ αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριο−
τήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της 
οικονομίας.

9. Την με ΑΠ 128/24−01−2011 εισήγηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος. 

10. Την με αριθμ. 59181/Β2585/24−12−2010 (ΦΕΚ 2015/
Β/24−12−2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για 
την παράταση του προγράμματος μέχρι 30−06−2011.

11. Toν Ν. 3872/2010 (άρθρο 7) με τον οποίο αυξήθηκε 
το πρόγραμμα ρευστότητας των τραπεζών κατά επι−
πλέον 25 δις ευρώ.

12. Την με αριθμ. 665/Β2630/10−01−2011 (ΦΕΚ 5/Β/
10−01−2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, απο−
φασίζει:

Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως 
της τράπεζας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 
συνολικής ονομαστικής αξίας 950.000.000 ευρώ, σύμ−
φωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα που ακολουθεί:

(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής. 

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και 
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφασή 
του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ−
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής 
υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους 
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά−
ξης Εγγύησης. 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−

νυμία «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα, οδός 
Σταδίου αρ. 40.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα 
από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 10.02.2011, 
ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 
950.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προγράμ−
ματος (Programme) με ημερομηνία 16.04.2010 και τους 
Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας την 01.02.2011, 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/14315/0023Α (4)
Επανέκδοση (reopening) των τριών ειδικών ομολογια−

κών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δη−
μόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους, στις 14−02−2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 
Α/3.8.2010).

2. 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/17.12.1990).

3. 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/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A /22.3.1994).

5. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. 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/6.7.1999).

9. 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/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 

τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/Β/2010) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ 1805/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
Εθνικής Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκ−
δοσης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικο−
νομικών.

16. Το από 10−2−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα 
Ε.Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 14−02−2011, των 
τριών (3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επι−
τοκίου, ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που 
εκδόθηκαν στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από 
το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης 
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων επτά εκατομ−
μυρίων, τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων, εννιακοσί−
ων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών 
(€207.480.979,57), σύμφωνα με το από 10−2−2011 έγγρα−
φο της Εθνικής Τράπεζας προς το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση 
αποφάσεων για ομόλογα Ε. Δ. για την εξόφληση προ−
μηθειών Νοσοκομείων».
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3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολόγων 
ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα 
επτά εκατομμυρίων, εννιακοσίων δέκα χιλιάδων τετρα−
κοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών 
(€37.910.477,76), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 και 
λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας εβδο−
μήντα πέντε εκατομμυρίων, διακοσίων εξήντα χιλιάδων, 
τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτών 
(€75.260.377,66), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: GR0326042257. 

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολό−
γων τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων, τριακοσίων δέκα 
χιλιάδων, εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ και δεκαπέ−
ντε λεπτών (€94.310.124,15), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: 
GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατι−
θέμενων τίτλων στην Εθνική Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», καθώς και η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013 η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/13562/0025 (5)
Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο−

λών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝ−
ΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου 

του νόμου 2441/96 (ΦΕΚ Α΄ 256/96) «Κύρωση της από 
8.8.96 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».

2) Το Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄128/88).

3) Το Π.Δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 213/09).

4) Την αριθμ. 2/2672/3−12−09, (ΦΕΚ Β΄ 2408/3−12−09) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

5) Την αριθμ. 2/67009/0004/11−10−10,(ΦΕΚ Β’ 1668/21.10.10) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με 
εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημο−
σιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γενικού Λογι−
στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών»,

6) Την αριθμ. 2028691/4534/3−8−95 απόφαση του Υπουρ−
γού των Οικονομικών, «Καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδο−
σης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που γίνονται 
δεκτές από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς 
ή Συμβάσεις για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λπ.».

7) Την αριθμ. 2/4342/0025/9−2−10,(ΦΕΚ Β’ 228/5−3−10) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, «Αύξηση ανω−
τάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών της ΣΥΝΕ−
ΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.».

8) Το αριθμ. 384/21−1−11 έγγραφο της ανωτέρω Τρά−
πεζας με το οποίο ζητά την αύξηση του ορίου έκδο−
σης εγγυητικών επιστολών, που γίνονται δεκτές από το 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισμούς ή Συμβάσεις 
για εκτέλεση έργων, προμήθειες κ.λπ., από το ποσό 
των 30.000.000,00€ που έχει καθορισθεί με την αριθμ. 
2/4342/0025/9−2−10 απόφαση του Υφυπουργού Οικονο−
μικών, στο ποσό των 40.000.000,00€.

9) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εμφανίζεται 
σήμερα.

10) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
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Δελτίο Τύπου 11/77       
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ      
14 Μαρτίου 2011 
 
 
Το ΔΝΤ Ολοκληρώνει τον Τρίτο Έλεγχο Σύμφωνα με την Διευθέτηση Ετοιμότητας 
Διάθεσης με την Ελλάδα και Εγκρίνει την Εκταμίευση 4,1 Δισεκατομμυρίων Ευρώ 

  
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε 
σήμερα τον τρίτο έλεγχο της οικονομικής απόδοσης της Ελλάδος σύμφωνα με το οικονομικό 
πρόγραμμα που στηρίζεται από μια τριετή Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης (ΔΕΔ) με την 
Ελλάδα. Η ολοκλήρωση της εξέτασης επιτρέπει την άμεση εκταμίευση ποσού ύψους 3,6 
δισεκατομμυρίων μονάδων Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 4,1 δισεκατομμύρια 
Ευρώ), φέρνοντας τις μέχρι σήμερα εκταμιεύσεις της ΔΕΔ στο ύψος των 12,725 μονάδων 
Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 14,6 δισεκατομμύρια Ευρώ).  

 
Η Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης που εγκρίθηκε στις 9 Μαΐου 2010, (Δελτίο Τύπου 
10/187) αποτελεί μέρος ενός συλλογικού χρηματοδοτικού πακέτου σε συνεργασία με χώρες 
μέλη της Ζώνης του Ευρώ  που ανέρχεται σε 110 δισεκατομμύρια Ευρώ, το οποίο θα 
εκταμιευθεί σε διάστημα τριών ετών. Το πακέτο επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση πρόσβαση σε 
πόρους του ΔΝΤ που αναλογούν σε περισσότερο από 3.200 τοις εκατό της ποσόστωσης της 
Ελλάδος. 
 
Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας σημείωσε περαιτέρω πρόοδο προς τους ζωτικής 
σημασίας σκοπούς του, οι οποίοι περιλαμβάνουν την τοποθέτηση της οικονομίας σε δρόμο 
αειφόρου ανάπτυξης με την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της 
σταθερότητας του χρηματοοικονομικού τομέα και την εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων 
χρηματοοικονομικών. Οι υποκείμενες δημοσιονομικές και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που 
είναι απαραίτητες για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων σκοπών του προγράμματος 
δρομολογούνται σταδιακά, αν και ορισμένες ακόμη σημαντικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να 
σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν για τη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας που είναι 
απαραίτητη για τη στήριξη της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και της οικονομικής 
ανάκαμψης. 
 
Μετά τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Τζων Λίπσκι, Πρώτος 
Υποδιευθυντής και Αναπληρωτής Πρόεδρος, ανέφερε: 
 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
Ουάσιγκτον, ΗΠΑ 
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“Το πρόγραμμα σημείωσε περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των σκοπών του. Η 
απόδοση παραμένει κοντά στα προγραμματισμένα επίπεδα, ο υποκείμενος πληθωρισμός 
παραμένει χαμηλός, οι μονάδες του εργατικού κόστους μειώνονται και βρίσκεται σε εξέλιξη 
σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή. Σε γενικές γραμμές, έχει επιτευχθεί ένα μέτρο 
σταθεροποίησης. 
 
“ Θα χρειαστεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις υποκείμενες μεταρρυθμίσεις κατά την 
προσεχή περίοδο. Αν και ο δημοσιονομικός στόχος του 2010 επιτεύχθηκε, η στρατηγική της 
υπό-εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την αντιστάθμιση των μειωμένων εσόδων 
και των υπερβολικών εξόδων σε υπό-εθνικά επίπεδα, δεν μπορεί να διατηρηθεί   
 
“Για να στηριχθεί η δημοσιονομική προσαρμογή σε πιο στερεή βάση, είναι πολύ σημαντικό 
να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο μια μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική. Η 
διασφάλιση μιας δίκαιης διανομής του βάρους της προσαρμογής παραμένει ζωτικής 
σημασίας, και ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους στη διαδικασία αυτή είναι 
ευπρόσδεκτος. Η εφαρμογή πρέπει να αρχίσει μέσα στο 2011 για την αντιμετώπιση μιας 
προβλεπόμενης απόκλισης του προϋπολογισμού. Παράλληλα, η κυβέρνηση πρέπει να 
υπερδιπλασιάσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και για τον 
έλεγχο των δαπανών, ιδιαίτερα στο επίπεδο των τοπικών αυτοδιοικήσεων. 
 
“Για να στηριχθεί η ανάκαμψη, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν πιο 
βαθιά. Η νομοθεσία για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων πρέπει να 
εφαρμοσθεί πλήρως, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και 
στο συνταξιοδοτικό. Σημαντικά επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη μείωση των διοικητικών 
εμποδίων για τις εξαγωγές και ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής για τον απεγκλωβισμό του 
δυναμικού στον τομέα του τουρισμού. 
 
“Η δέσμευση της κυβέρνησης για την κλιμάκωση του προγράμματος για τις 
ιδιωτικοποιήσεις και για την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων είναι επίκαιρη. Η πιο 
αποτελεσματική χρήση της δημόσιας  περιουσίας θα στηρίξει τις προσπάθειες για τη 
δημοσιονομική προσαρμογή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και θα βοηθήσει την 
Ελλάδα να αποπληρώσει χρέη που καθίστανται ληξιπρόθεσμα. 
 
“Το χρηματοοικονομικό σύστημα παραμένει σταθερό, και θα δοθεί χρόνος στις τράπεζες για 
απομόχλευση και αναδιοργάνωση με οργανωμένο τρόπο. Η κεφαλαιακή υποστήριξη μέσω 
του Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας παραμένει διαθέσιμη για βιώσιμες 
τράπεζες, αν χρειαστεί. 
 
“Οι Αρχές είναι αξιέπαινες για την αφοσίωση τους σ’ αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, το 
οποίο θα βοηθήσει την Ελλάδα να επιστρέψει στην ανάπτυξη και στην ευημερία,” ανέφερε ο 
κύριος Λέπσκι. 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 30/077/330/2011 (1)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς απο−

σταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς του 
Νομού Λάρισας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε 

του άρθρου 7 του ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/18−12−2001) 
«Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του 
ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22−11−2001) «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του ν.3563/07 «Ανα−
μόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α/25−6−07).

3. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/2008 «Σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών», που αντικατέστησε τον Καν.(ΕΟΚ) 
1576/1989.

4. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ Δ6Α1142500 ΕΞ 2010 Κοι−
νής Απόφασης των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικο−
νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β/3−11−2010).

5. Το υπ’ αριθ. 12722/30−09−2010 έγγραφο του Τελωνεί−
ου Λάρισας με το οποίο διαβιβάζει το απο 19−09−2010 
έγγραφο του Δήμου Αγιας του Νομού Λάρισας, που 
αφορά αίτηση των παραγωγών σύκων − αποσύκων του 
εν λόγω Δήμου, με την οποία αιτούνται την άδεια για 
την απόσταξη των σύκων και αποσύκων της παραγω−
γής τους.

6. Το υπ’ αριθμ. 30/052/22/2009/03−02−2011 έγγραφο 
της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο 
τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω πα−
ραγωγών, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας 
και εξέτασης τους που διενήργησε, είναι κατάλληλα 
για το σκοπό αυτό.

7. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των συκοπαραγωγών της περιοχής Αγιας του 
Νομού Λάρισας, ως και το γεγονός ότι τα προς από−
σταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με 
το προαναφερθέν υπό στοιχείο (5) σχετικό έγγραφο 
της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας και ότι κατά την υπό 
προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα 
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

8. Την απο 11−02−2011 εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης, 
Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. προς τον 
Υφυπουργό Οικονομικών, για την έκδοση της παρούσας 
απόφασης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποοταγματοποιούς (διήμερους) του 
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6050 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/15427/00023Α (5)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 
στις 17/02/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011. 

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006). 

14. 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). 

15. Το αρ. πρωτ. 276/14−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ημερομηνία διακανονισμού 17−02−2011 ομολόγων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι 
ενός εκατομμυρίων ευρώ (€ 21.000.000,00), σύμφωνα με 
τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 

ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
TIMH

ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 20/08/11 3,90% 5.000.000,00 98,42 4.921.000,00 96.698,63 5.017.698,63
GR0124015497 18/05/11 5,35% 16.000.000,00 99,86 15.977.600,00 644.931,51 16.622.531,51

ΣΥΝΟΛΑ 21.000.000,00 20.898.600,00 741.630,14 21.640.230,14

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δη−
μόσιο θα καταβάλει στις 17−02−2011 στην Εθνική Τράπε−
ζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συ−
νολικό ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εξακοσίων 
σαράντα χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και δεκα−
τεσσάρων λεπτών (€ 21.640.230,14), ποσό το οποίο αντι−
στοιχεί σε € 20.898.600,00 για αξία διακανονισμού, πλέ−
ον € 741.630,14 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
(6)

    Επιβολή πολλαπλού τέλους για 
λαθρεμπορία οχημάτων.

  Δυνάμει της με αριθμ. 176/09/2011 Καταλογιστικής 
Πράξης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνεί−
ου Αθηνών που εκδόθηκε την 14η.2.11, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 § 2 και 155 § 2 εδ. ζ’ του 
Ν. 2960/01 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», για την λα−
θρεμπορία, μεταξύ άλλων, του με αριθμό κυκλοφορίας 
ΙΕΟ 2394 (πρώην ΥΡΟ 9249) και με αριθμό πλαισίου 
WDB2110651A028290 οχήματος, εργοστασίου κατασκευ−
ής MERCEDES, το οποίο ταξινομήθηκε με τη χρήση 
πλαστού Πιστοποιητικού Ταξινόμησης:

Α) Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο ως άνω κατασχεθέν όχημα στο συνολικό 
ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα 
επτά ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (23.497,91 €), ήτοι 
Εισαγωγικός Δασμός 2.944,60 €, Φ.Π.Α. 5.830,31 € και 
Τέλος Ταξινόμησης 14.723,00 €.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/19885/0023Α (1)

  Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου με ημερομηνία διακανονισμού 04/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και τύπος εντό−
κων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (ΦΕΚ 
615Β/2001).
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10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

12. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Την αριθμ. 2/67066/0023Α/12−10−2010, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−

δων έκδοσης 15/10/2010 και λήξης στις 15/04/2011 (ΦΕΚ 
1667 Β/2010).

15. Την αριθμ. 2/12332/0023Α/8−02−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 11/2/2011 και λήξης στις 12/08/2011.

16. Την αριθμ. 2/1976/0023Α/11−01−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 14/01/2011 και λήξης στις 15/07/2011 (ΦΕΚ 
23 Β/2011).

17. Το αριθμ. 409/1−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί προ−
αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστι−
κής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€4.000.000,00) 
με ημερομηνία διακανονισμού 04−03−2011, σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΛΗΞΗ ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ
EFG EUROBANK GR0002077403 15/04/11 1.000.000,00 99,29% 992.900,00 7.100,00

EFG EUROBANK GR0002080431 12/08/11 1.000.000,00 97,69% 976.900,00 23.100,00

EFG EUROBANK GR0002079425 15/07/11 2.000.000,00 98,05% 1.961.000,00 39.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.000.000,00 3.930.800,00 69.200,00

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην EFG Eurobank Ergasias το συνο−
λικό ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 3.930.800,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 2/19761/0023 A (2)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

04/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και ης διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αριθμ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011 (ΦΕΚ 267 
Β΄2008).

13. Την αριθμ. 2/4879/0023Α/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

14. Την αριθμ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
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ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

16. Το αριθμ. 409/01−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 04−03−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας δε−
καοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€18.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN HM/NIA
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΗΞΗ ONOΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ.

ΤΙΜΗ
ΑΞΙΑ

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΕΔ.

ΤΟΚΟΙ
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

EFG
EUROBANK
ERGASIAS

GR0110019214  4/3/2011 20/03/11 5.000.000,00 99,96% 4.998.000,00 181.671,23 5.179.671,23

EFG
EUROBANK
ERGASIAS

GR0124015497 4/3/2011 18/05/11 9.000.000,00 99,97% 8.997.300,00 382.561,64 9.379.861,64

EFG
EUROBANK
ERGASIAS

GR0114019442 4/3/2011 20/08/11 4.000.000,00 98,83% 3.953.200,00 83.769,86 4.036.969,86

ΣΥΝΟΛΟ 18.000.000,00 17.948.500,00 648.002,73 18.596.502,73

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 04−03−2011 στην EFG Eurobank 
Ergasias, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων πεντακοσί−
ων ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€ 18.596.502,73), ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί σε € 17.948.500,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 648.002,73 για δεδουλευμένους τόκους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 2/20856/0023A (3)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 9/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).

9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονο−
μικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος εντό−
κων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (ΦΕΚ 
615Β/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

12. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 

14. Την αριθμ. 2/14394/0023Α/15−02−2011, απόφαση του 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 466
23 Μαρτίου 2011

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσί−

ου για τη λήψη δανείου της Ελληνικής Αεροπο−
ρικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε.) .................................... 1

Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−
σίου με ημερομηνία διακανονισμού 16/03/2011 .......... 2

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
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Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθε−
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Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητι−
κών επιστολών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ................................................................... 5

Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων και 
του Γενικού Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ−
ήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) − Ν.Π.Ι.Δ. ............................................ 6

Συγκρότηση Ειδικού Συντονιστικού Αναπτυξιακού Ορ−
γάνου Πειραιά (ΕΣΑΟΠ), με αρμοδιότητα την επί−
σπευση και προώθηση δράσεων στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης παρέμβασης για την αειφόρο ανά−
πτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά .............. 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12692/ΕΓΔΕΚΟ 654 (1)
Έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

για τη λήψη δανείου της Ελληνικής Αεροπορικής Βι−
ομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ Α.Ε.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 3697/2008 «Ενί−

σχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/194)

β. των άρθρων 10 παρ. 3 και 11 του Ν. 3429/05 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 
Α΄/314)

γ. του Ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δημο−
σίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης 
δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
151/Α΄)

δ. του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α΄)

ε. του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) και του Π.Δ. 189/2009 
(ΦΕΚ Α΄/221)

στ. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579 Υπουργι−
κής Απόφασης με θέμα: Διαδικασία λήψης δανείων με 
την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις Δημό−
σιες Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α΄ ν.3429/2005 (ΦΕΚ 
588/Β/31.3.2009)

2. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7000−10−11−1075/01.11.2010 έγγρα−
φο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ 
Α.Ε.) με θέμα: «Δανειοδότηση ΕΑΒ 25 εκατ. Ευρώ»

3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/25154/0025/21/04/2010 
έγκριση της Επταμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της 
υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579/30.3.2009 Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 588/Β/31.3.2009)

4. την από 18/10/2010 γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγη−
σης των προσφορών του διαγωνισμού για τη σύναψη 
δανείου ύψους 25 εκ. ευρώ της ΕΑΒ Α.Ε.

5. το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1239/29.10.2010 συνε−
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒ Α.Ε. με 
το οποίο εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 
δανειοδότησης της εταιρείας με την εγγύηση του Ελ−
ληνικού Δημοσίου ύψους 25 εκατ. € (είκοσι πέντε εκα−
τομμυρίων ευρώ)

6. την από 03/11/2010 εισήγηση της Ειδικής Γραμμα−
τείας ΔΕΚΟ με θέμα ((Έγκριση παροχής εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου για τη λήψη δανείου της ΕΑΒ Α.Ε. 
ύψους 25 εκατ. € (είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ)»

7. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα 
προκληθεί δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του 
Δημοσίου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογι−
στεί, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου για τη σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανεί−
ου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. με την 
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6862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Τράπεζα Τ−ΒΑΝΚ (ΑΣΠΙΣ BANK), ύψους 25 εκατ. € (είκοσι 
πέντε εκατομμυρίων ευρώ), σύμφωνα με τους όρους της 
από 18/10/2010 γνώμης της Επιτροπής Αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισμού.

Επί του ανωτέρω ποσού δανείου για το οποίο παρέχεται 
η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου καθορίζεται υπέρ αυτού 
προμήθεια 1%. Περαιτέρω ασφάλειες δεν επιβάλλονται.

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδο−
ση της απόφασης εγγύησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Αριθμ. 2/22845/0023Α (2)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 16/03/2011 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/
1999 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−

ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).

9. 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» 
(ΦΕΚ615Β/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Την αρ. 2/67066/0023Α/12−10−2010, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 15/10/2010 και λήξης στις 15/04/2011 (ΦΕΚ 
1667 Β/2010).

15. Την αρ. 2/21765/0023Α/13−04−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 52 εβδομά−
δων και λήξης στις 15/04/2011 (ΦΕΚ 445 Β/2010).

16. Την αρ. 2/76679/0023Α /9−11−2010, απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων έκδοσης 
12/11/2010 και λήξης στις 13/5/2011 (ΦΕΚ 1832/Β/2010).

17. Την αρ. 2/1976/0023Α/11−01−2011, απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων έκδοσης 
14/01/2011 και λήξης στις 15/07/2011 (ΦΕΚ 23 Β/2011).

18. Την αρ. 2/12332/0023Α/8−02−2011, απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων έκδοσης 
11/2/2011 και λήξης στις 12/08/2011 (ΦΕΚ 337/Β/2011).

19. Το αρ. πρωτ. 469/11−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονο−
μαστικής αξίας είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 
25.000.000,00) με ημερομηνία διακανονισμού 16−03−2011, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ
GR0002077403 15/10/2010 15/4/2011 1.000.000,00 99,55% 995.500,00 4.500,00
GR0004110368 16/4/2010 15/4/2011 1.000.000,00 99,52% 995.200,00 4.800,00
GR0002078419 12/11/2010 13/5/2011 2.000.000,00 99,14% 1.982.800,00 17.200,00
GR0002079425 14/1/2011 15/7/2011 3.000.000,00 98,20% 2.946.000,00 54.000,00
GR0002080431 11/02/11 12/08/11 18.000.000,00 97,80% 17.604.000,00 396.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 25.000.000,00 24.523.500,00 476.500,00
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6863

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στην Τράπεζα Πειραιώς το 
ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντα−
κοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 
24.523.500,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   Αριθμ. 2/22610/0023Α (3)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

16/03/2011 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 

Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011 (ΦΕΚ 267 
Β/2008).

13. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

14. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε−
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

16. Το αρ. πρωτ. 469/11−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 16−03−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας δε−
καέξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 16.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GROl 10019214 20/03/11 4.000.000,00 99,95% 3.998.000,00 150.334,25 4.148.334,25

GRO124015497 18/05/11 9.000.000,00 99,83% 8.984.700,00 398.391,78 9.383.091,78

GROl 14019442 20/08/11 3.000.000,00 98,74% 2.962.200,00 66.673,97 3.028.873,97

ΣΥΝΟΛΟ 16.000.000,00 15.944.900,00 615.400,00 16.560.300,00

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 16−03−2011 στην Τράπεζα Πειραιώς, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα 
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€ 16.560.300,00), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 15.944.900,00 για αξία διακανονισμού, 
πλέον € 615.400,00 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/19044/0023Α (1)
Ε  πανέκδοση (reopening) των τριών ειδικών ομολογια−

κών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δη−
μόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους, στις 2−3−2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 
Α/3.8.2010)

2. 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/17.12.1990).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
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7052 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).

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 A/22.3.1994).

5. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. 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/6.7.1999).

9. 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/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/Β/2010) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ 1805/
Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
Εθνικής Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκ−
δοσης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικο−
νομικών.

16. Το από 28−2−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα 
Ε. Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 2−3−2011, των τριών 
(3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επιτοκίου, 
ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που εκδόθηκαν 
στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από το Ελληνικό 
Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης ανέρ−
χεται στο ποσό των ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων, εννια−
κοσίων σαράντα τριών χιλιάδων, είκοσι τεσσάρων ευρώ 
και ενενήντα οκτώ λεπτών (€ 98.943.024,98), σύμφωνα με 
το από 28−2−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας προς 
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου 
Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. Δ. για την 
εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολόγων 
ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας δεκα−
εννέα εκατομμυρίων, διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων, 
οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα τριών λεπτών 
(€ 19.222.862,63), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα 
επτά εκατομμυρίων, διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων, 
πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ και σαράντα έξι λεπτών 
(€ 37.221.521,46), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό ISIN: GR0326042257. 

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολό−
γων τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
σαράντα δύο εκατομμυρίων, τετρακοσίων ενενήντα 
οκτώ χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα ευρώ και ογδόντα 
εννέα λεπτών (€ 42.498.640,89), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: 
GR0326043263.
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5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κ.λπ.).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατι−
θέμενων τίτλων στην Εθνική Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθμ. 2/
88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», καθώς και η απόφασή μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
(2)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. πρωτ. 59585/ΥΠΕ/5/01592/Ε/Ν. 3299/2004/
27.12.2009 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδο−
χειακής μονάδας 3 αστέρων, στο Δήμο Καρπενησίου 
του Νομού Ευρυτανίας, συνολικής επιχορηγούμενης δα−
πάνης δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων 
(2.920.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 44 % 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δη−

λαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου διακοσί−
ων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (1.284.800) 
ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν έξι (6) νέες θέσεις 
απασχόλησης (6 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 26.10.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(3)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ − ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ 
Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΘΡΙΟΝ ΠΑΛΛΑΣ», στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. πρωτ. 59584 /ΥΠΕ/5/01684/Ε/Ν. 3299/2004/
27.12.2009 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΙΟΑ−
ΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΘΡΙΟΝ ΠΑΛΛΑΣ», για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο 
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονι−
σμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας 5 
αστέρων, στο Δήμο Λινδίων του Νομού Δωδεκανήσου, 
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης επτά εκατομμυρί−
ων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων (7.930.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 37 % επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τρι−
άντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (2.934.100) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 4.11.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(4)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επέν−
δυσης της εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’  αριθμ. πρωτ. 10197/ΥΠΕ/5/00696/Ε/Ν. 3299/
2004/8−3−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11,12 
εδάφιο β του Ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − 
οριστικοποίηση του κόστους, η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) στη θέση Κουμπλιές 
του Δ.Δ. Πεδινής του Δήμου Μπιζανίου του Νομού Ιω−
αννίνων, με τους εξής όρους:
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 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 513
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κηδεία µε δηµόσια δαπάνη του διατελέσαντος Υπουρ−
γού και Δηµάρχου Αθηναίων Μιλτιάδη Έβερτ. ..... 1

Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατα−
νοµή των δαπανών διενέργειας των ερευνών Ισοτι−
µιών Αγοραστικών Δυνάµεων, καθώς και έγκριση 
χρησιµοποίησης στατιστικών οργάνων και κα θο−
ρισµός αµοιβής τους.  ................................................................ 2

Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανομή 
των δαπανών διενέργειας στατιστικών εργασιών 
για τις ανάγκες των οικονομικών και βραχυχρό−
νιων δεικτών, καθώς και έγκριση χρησιμοποίη−
σης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοι−
βής τους.  ................................................................................................. 3

Τροποποίηση της αριθ. Φ.12.1/22913/Β3/22.2.2008 
κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση−
συµπλήρωση της αριθ. Β3/1209/1997 απόφα−
σης “Συγκρότηση Επιτροπής Κοστολόγησης Πα−
νεπιστηµιακών Συγγραµµάτων’’», όπως ισχύει. ..... 4

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου στις 
14/02/2011. .............................................................................................. 5

Καθορισµός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι. στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας και 
Βάσεων Χωρικών Δεδοµένων, στο Τµήµα Τοπο−
γραφίας, του ΤΕΙ Αθηνών. ...................................................... 6 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 6943 (1)
Κηδεία µε δηµόσια δαπάνη του διατελέσαντος Υπουρ−

γού και Δηµάρχου Αθηναίων Μιλτιάδη Έβερτ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ −ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 409/1976 

«Περί καθορισµού κατηγοριών προσώπων δυναµένων να 
κηδευθώσι δηµοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α/11.8.1976) όπως 

τροποποιήθηκαν µε τις όµοιες του άρθρου 1 παρ. 23 του 
Ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού 
Συµβουλίου σε άλλα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 251 
Α/18.10.2002).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 851/1978 
«Περί της Εθνικής Σηµαίας, των Πολεµικών Σηµαιών 
και του Διακριτικού Σήµατος του Προέδρου της Δηµο−
κρατίας» (ΦΕΚ 233 Α/2.12.1978).

3. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό, 
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο Μιλτιάδης Έβερτ, ο οποί−
ος είχε διατελέσει Υπουργός και Δήµαρχος Αθηναίων, 
αποφασίζουμε:

α. Να τελεστεί η κηδεία του µε δηµόσια δαπάνη.
β. Να αποδοθούν, κατά την κηδεία του, οι τιµές που 

προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό.
γ. Να αναρτηθούν, µεσίστιες, οι σηµαίες των δηµοσίων κα−

ταστηµάτων όλης της Χώρας, την ηµέρα της κηδείας του.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  ΥΓΕΙΑΣ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθ. 1579/Γ7−91 (2)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανοµή 

των δαπανών διενέργειας των ερευνών Ισοτιµιών 
Αγοραστικών Δυνάµεων, καθώς και έγκριση χρη σι−
µοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορι σµός 
αµοιβής τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
και ιδίως το άρθρο 23.
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− υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μόνιμοι και με σύμβαση 
Ι.Δ., μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, με δυνατότητα 
μετακίνησης εντός και εκτός έδρας, 

− ιδιώτες − συνεργάτες, από τριάντα (30) μέχρι εξήντα 
(60) για τη συλλογή των ερωτηματολογίων. 

5. Το πλήθος των υπό συµπλήρωση ερωτηµατολογίων 
εκτιµάται ότι θα ανέλθει περίπου στις 27.500.

6. Καθορίζουµε την αµοιβή των ιδιωτών − συνεργα−
τών που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση των 
αναφερόµενων στατιστικών εργασιών, κατά πλήρως 
και ορθώς συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο, σε τέσσερα 
(4,00) Ευρώ. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 4,00 Ευρώ Χ 27.500 
ερωτηµατολόγια = 110.000,00 Ευρώ και θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 0871.

7. Ο ορισµός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει µε από−
φαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθµ. 2/91822/0022 (4)
Τροποποίηση της αριθ. Φ.12.1/22913/Β3/22.2.2008 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση−συµπλήρωση 
της αριθ. Β3/1209/1997 απόφασης “Συγκρότηση Επι−
τροπής Κοστολόγησης Πανεπιστηµιακών Συγ γραµ−
µάτων’’», όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ.147/1976 «Περί του Οργανισµού της Κε−

ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 56), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

β) της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 3549/2007 
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου για τη δοµή και 
τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων», 
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 
1 του άρθρου 33 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71),

γ) του άρθρου 7 του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνι−
κής οικονοµίας − Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση 
της δηµοσιονοµικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40),

δ) της αριθ. Φ.12.1/72080/Β3/3.6.2008 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Αντικατάσταση διατάξεων της υπ’αριθµ.φ. 
12.1/22913/Β3/2008 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση−
συµπλήρωση της υπ’αριθµ. Β3/1209/1997 απόφασης Συ−
γκρότηση Επιτροπής Κοστολόγησης Πανεπιστηµιακών 
Συγγραµµάτων, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄1066),

ε) του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α΄/35) «Κάλυψη δαπανών µε−
τακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας 
και άλλες διατάξεις»,

στ) της αριθ. Φ.12.1/22913/Β3/22.2.2008 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Τροποποίηση−συµπλήρωση της υπ’ 
αριθµ. Β3/1209/1997 απόφασης ‘’Συγκρότηση Επιτροπής 
Κοστολόγησης Πανεπιστηµιακών Συγγραµµάτων’’», όπως 
ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 327),

ζ) της αριθ. 2672/3.12.2009 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (Β΄ 2408),

η) της αριθ. 1120/Η/7.1.2010 υπουργικής απόφασης «Κα−
θορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Πα−
ρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου» 
(ΦΕΚ Β΄ 1),

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) 

ι) του άρθρου 40 ν.849/1978 «Περί ιδιωτικών επενδύ−
σεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 232/Α΄/1978) όπως τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 8 του ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούµε:
α. Το άρθρο 4 της αριθ. Φ.12.1/22913/Β3/22.2.2008 κοινής 

υπουργικής απόφασης ως εξής:

«Άρθρο 4
Λειτουργία της Επιτροπής Κοστολόγησης

εντός κανονικού ωραρίου εργασίας

Η Επιτροπή λειτουργεί εντός του κανονικού ωρα−
ρίου εργασίας της υπηρεσίας και δεν καταβάλλεται 
στον Πρόεδρο, τα µέλη και τη Γραµµατεία της καµία 
αποζηµίωση.»

β. Την παράγραφο 9 του Άρθρου 5 της αριθ. Φ.12.1/ 
22913/Β3/22.2.2008 κοινής υπουργικής απόφασης ως 
ακολούθως:

«Στα µέλη της επιτροπής και στον Γραµµατέα αυτής 
καταβάλλονται έξοδα µετακίνησης σύµφωνα µε τις δια−
τάξεις του ν. 2685/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.»

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ ένα (1) έτος πριν την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
Αριθµ. 2/14089/0023Α (5)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου
στις 14/02/2011.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθµιση 

θεµάτων δηµοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δηµοσίου και δηµιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων µε λογιστική µορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη του Δηµόσιου τοµέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999) ).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθµ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονοµικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δηµοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθµ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός όρων, τύπου και 
κειµένου των οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νοµικού Προ−
σώπου Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία Οργανισµός 
Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός  

αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αριθ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
οµολογιακού δανείου, σε άυλη µορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011. 

13. Την αριθ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών για την έκδοση στις 24/5/2006 
οµολογιακού δανείου, σε άυλη µορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/8/2011 (ΦΕΚ 
695/Β΄/2006). 

14. Την αριθ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 
οµολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
τριετούς διάρκειας, λήξης 20.3.2011 (ΦΕΚ 267 Β/2008).

15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 

16. Το αριθ. 264/9−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου, απο−
φασίζουµε:

Την προαγορά εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου, 
µε ηµεροµηνία διακανονισµού 14−02−2011, οµολόγων του 
Ελληνικού Δηµοσίου, ονοµαστικής αξίας σαράντα δύο 
εκατοµµυρίων ευρώ (€ 42.000.000,00), σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ.
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΕΘΝΙΚΗ GR0110019214 20/03/11 3,80% 7.000.000,00 99,940 6.995.800,00 241.221,92 7.237.021,92
ΕΘΝΙΚΗ GR0114019442 20/08/11 3,90% 15.000.000,00 98,330 14.749.500,00 285.287,67 15.034.787,67
ΕΘΝΙΚΗ GR0124015497 18/05/11 5,35% 20.000.000,00 99,880 19.976.000,00 797.369,86 20.773.369,86

ΣΥΝΟΛΑ 42.000.000,00 41.721.300,00 1.323.879,45 43.045.179,45

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δηµόσιο θα καταβάλει στις 14−2−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συ−
νολικό ποσό των σαράντα τριών εκατοµµυρίων σαρά−
ντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα εννέα ευρώ και 
σαράντα πέντε λεπτών (€ 43.045.179,45), ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί σε € 41.721.300,00 για αξία διακανονισµού, 
πλέον € 1.323.879,45 για δεδουλευµένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθµ. Φ. 500/94/153461 π.ε/Ε5 (6)
Καθορισµός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι. στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Βάσεων Χω−
ρικών Δεδοµένων, στο Τµήµα Τοπογραφίας, του ΤΕΙ 
Αθηνών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/A΄/2005).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 12, παρ.1 εδαφ. Δ΄ του 
Ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθµια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 
Α, 101) σχετικά µε την επαναοριοθέτηση του δηµοσίου 
τοµέα.

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

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 16, του Ν. 2817/ 
2000 (ΦΕΚ Α΄/78 ) «Εκπαίδευση ατόµων ειδικών εκπαι−
δευτικών αναγκών».

6. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ. 2, του Π.Δ. 174/1985 
(ΦΕΚ 59/Α΄/1985) « Άσκηση στο επάγγελµα των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.)».

7. Τις αριθ.: α) 1120/Η/7−1−2010 (ΦΕΚ 1/Β΄/8−1−2010) απόφα−
ση καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου, 
και β) 19428/ΣΤ5/19/2/2010 (ΦΕΚ 165/Β΄/2010) απόφαση 
«Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υφυ−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/28069/0023Α (1)

  Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 
στις 05/04/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).

2. 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΄/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν. 2682/99 (ΦΕΚ 16/Α΄/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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΄/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.
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13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695/Β΄/2006).

14. 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). 

15. Το αρ. πρωτ. 575/31−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 05−04−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας δυο 
εκατομμυρίων ευρώ (€ 2.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙ−

ΣΜΟΥ

ΔΕΔ.
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

GR0114019442 20/08/11 1.000.000,00 99,55% 995.500,00 24.361,64 € 1.019.861,64 €

GR0124015497 18/05/11 1.000.000,00 100,00% 1.000.000,00 47.197,26 € 1.047.197,26 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.000.000,00 1.995.500,00 71.558,90 2.067.058,90

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 05−04−2011 στην Τράπεζα 
Πειραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνα−
κα, το συνολικό ποσό των δυο εκατομμυρίων εξήντα 
επτά χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λε−
πτών (€ 2.067.058,90), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 
1.995.500,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 71.558,90 
για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/28287/0023Α (2)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 05/04/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/1994).
2. 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).

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 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/A΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α΄/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α΄/1999).

6. 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΄/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/1997)».

8. 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΄/2.7.1982).

9. 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).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/A΄/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).

14. Την αρ. 2/76679/0023Α/9−11−2010, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 12/11/2010 και λήξης στις 13/5/2011 (ΦΕΚ 
1832/Β΄/2010).

15. Την αρ. 2/20911/0023Α/08−03−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 11/03/2011 και λήξης στις 09/09/2011 (ΦΕΚ 
23/Β΄/2011).

16. Το αρ. πρωτ. 575/31−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονομα−
στικής αξίας εκατόν πενήντα δυο εκατομμυρίων ευρώ (€ 
152.000.000,00) με ημερομηνία διακανονισμού 05−04−2011, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΜΗ ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ

GR0002078419 13/5/2011 2.000.000,00 99,50% 1.990.000,00 10.000,00

GR0002081447 9/9/2011 150.000.000,00 97,865% 146.797.500,00 3.202.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 152.000.000,00 148.787.500,00 3.212.500,00

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στην Τράπεζα Πειραιώς το συ−
νολικό ποσό των εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμυρίων 
επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(€ 148.787.500,00).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 43228/Η (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά Γραφεία 
του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 

(ΦΕΚ 279/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

β) της παραγρ. 1 του άρθρου 6. Του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/τ.Α΄) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγο−
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

2. Τις εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ.:
α) αριθμ. 2/72757/31−12−2003 «Περί παροχής οδηγιών 

για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003.
β) αριθμ. 2/14924/0022 −01/04/2010 «Παροχή οδηγιών για 

την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010».
3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 

την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, ύψους 
συνολικά € 62.000,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγρα−
φεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−110) του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., 
όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά αποδέσμευσης 
που θα εγκριθούν.

4. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνο−
λικά € 62.000,00 αριθμ. πρωτ. 30399/Η15/03/2001 ΑΔΑ 
4Α1Ζ9−ΦΓ.

5. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση των 
ατόμων που υπηρετούν με διάθεση στα γραφεία των 
Υπουργού, Αναπληρώτριας Υπουργού, Υφυπουργών, 
Γενικού Γραμματέα και Ειδικών Γραμματέων κρίνεται 
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία, αλλά και την 
κάλυψη εποχιακών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών 
των Πολιτικών Γραφείων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των 
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για 65 υπαλλήλους 
της Κ.Υ. του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. που υπηρετούν με 
διάθεση στα γραφεία της Υπουργού, της Αναπληρώτρι−
ας Υπουργού, των Υφυπουργών, του Γενικού Γραμματέα 
και των Ειδικών Γραμματέων για το χρονικό διάστημα 
τεσσάρων μηνών έως 30−06−2011 και για μέχρι 40 ώρες 
το μήνα για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να καλυφθούν 
εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες ανάγκες των Πο−
λιτικών Γραφείων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό 
των € 62.000,00 συνολικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα έχει ένα μήνα αναδρομική ισχύ από 
τη δημοσίευσή της.

  Μαρούσι, 8 Απριλίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 8445/5415 (4)
Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυ−

μία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 3852/10 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 3463/2006 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/
8−6−2006), περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

4. Την υπ’ αριθ. 11 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΠ οικ. 4569/
27−01−2011).

5. Τις διατάξεις του αρθ. 238 του ν. 3852/10 καθώς 
και την υπ’ αριθ. 60 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΠ 74895/
30−12−2010) σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων 
Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.

6. Την με αριθ. 28700/17.07.2007 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1496/Β΄/
17−08−2007) με την οποία συστάθηκε η «Κοινωφελής Επι−
χείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης», μετά από μετατροπή 
της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μελισσιών» 
που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2633/10−02−1994 από−
φαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, (ΦΕΚ 150/Β΄/
04−03−1994), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με 
τις αριθμ. 45610/09−01−1997, 57163/25−01−2000, 65530/
18−12−2003, 4223/31−03−2005 και 4605/13−03−2007 αποφά−
σεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 
68/Β΄/05−02−1997, 158/Β΄/16−02−2000, 1967/Β΄/31−12−2003, 
675/Β΄/19−05−2005 και 443/Β΄/02−04−2007 αντίστοιχα).

7. Την με αριθ. 57/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Πεντέλης, περί λύσης της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης», αποφασίζουμε: 

Τη λύση της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης με 
την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
262 του ν. 3463/2006.

Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2011 του 
Δήμου Πεντέλης έχει προβλεφθεί πίστωση στον Κ.Α. 
00−6117.024 «Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Κοινωφε−
λούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ποσού 
24.000,00 €.
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ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τις διατάξεις 
του ν.3838/2010, Ομογενούς Αλλοδαπής, κατοίκου 
εξωτερικού, υπό στοιχεία: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 1952 στις Η.Π.Α. ............. 1

Πολιτογράφηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
Κ.Ε.Ι., που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004, όπως 
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τρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ κ.λπ. .... 2

Πολιτογράφηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.δ. 3370/1955, Ομογενούς Αλλοδαπού, κατόχου 
Ε.Δ.Τ.Ο., υπό στοιχεία: ΣΙΟΥΤΗ ΓΙΩΡΓΟ ον. πατρός 
ΠΥΛΟ, γεν. 1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ. ........................................ 3
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2.3.2011. ..................................................................................................... 4
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ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
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Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης Υπάλληλων της 
Δ/νσης Ανάπτυξης για το χρονικό διάστημα έως 
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Επιχορήγηση προγραμμάτων για προπτυχιακές και 
μεταπτυχιακές σπουδές υπαλλήλων του Οργανι−
σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε τρι−
τοβάθμια ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. ........... 12

Άρση της απαγόρευσης ελεύθερης διάθεσης της πε−
ριουσίας της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ−
ΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ», 
που επιβλήθηκε με την υπ’ αρ. 4/1/10−02−2011 από−
φαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστι−
κών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος σύμ−
φωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/70. ....... 13

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 92/05−01−2011 Δια−

πιστωτική Πράξη Δημάρχου κατάταξης προσω−
πικού του Δήμου Μυλοποτάμου. ....................................... 14

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Πολιτογράφηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
Κ.Ε.Ι., που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004, όπως ίσχυε 
πριν την τροποποίησή του με τις διατάξεις του 
ν. 3838/2010, Ομογενούς Αλλοδαπής, κατοίκου εξω−
τερικού, υπό στοιχεία: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ον. πα−
τρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 1952 στις Η.Π.Α. 

 Με την Φ. 119934/57207/10/16.2.2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν 
πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/
2010 (49 Α΄), του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά 
την από 3/12/2008 έκθεση της Γενικής Προξένου της Ελλά−
δας στη Γενεύη γίνεται δεκτή η από 3/12/2008 αίτηση πολι−
τογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής, υπό στοιχεία:

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 27−3−1952 
στις Η.Π.Α., για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ 

ALEXANDROS
Highlight
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    (2)
 Πολιτογράφηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ε.Ι., 

που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004, όπως ίσχυε πριν 
την τροποποίησή του με τις διατάξεις του ν. 3838/
2010, Ομογενών Αλλοδαπών, κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο., υπό 
στοιχεία: ΓΚΙΩΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, 
γεν. 1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ κ.λπ. 

 1. Με την Φ. 123189/57841/10/16.2.2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυ−
αν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 
3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/
2010, καθώς και το υπ’ αριθ. 4/25.1.2010 πρακτικό της Επι−
τροπής Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο Υπουργείο 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, γίνεται δεκτή η από 14.4.2008 αίτηση πολιτογρά−
φησης της ομογενούς αλλοδαπής, υπό στοιχεία:

ΓΚΙΩΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 17−4−1987
στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 268710, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ. 119273/55520/10/16.2.2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που 
κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν 
την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 3838/2010 
(49 Α΄) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 γίνε−
ται δεκτή η από 18/5/2007 αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής, υπό στοιχεία:

ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ, γεν. 
9−5−1988 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 384375, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ 

F
(3)

   Πολιτογράφηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 
3370/1955, Ομογενούς Αλλοδαπού, κατόχου Ε.Δ.Τ.Ο., 
υπό στοιχεία: ΣΙΟΥΤΗ ΓΙΩΡΓΟ ον. πατρός ΠΥΛΟ, γεν. 
1956 στην ΑΛΒΑΝΙΑ. 

 Με την Φ.84772/58530/10/16.2.2011 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 3370/1955 (258 Α’), του 
άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (91 Α’), του άρθρου 33 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 
3284/2004 (217 Α’) και του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/ 
2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η από 24/2/2000 αίτηση πολιτο−
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού, υπό στοιχεία:

ΣΙΟΥΤΗ ΓΙΩΡΓΟ, ον. πατρός ΠΥΛΟ, γεν. 20−5−1956 στην 
ΑΛΒΑΝΙΑ, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 219657, για την από−
κτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ 

   Αριθ. 2/18904/0023Α (4)
Προαγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

στις 2.3.2011 .
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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 /6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αριθ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αριθ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

14. 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).
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15. Το αρ. 363/25.2.2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί προ−
αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 2−3−2011, ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας δε−
κατριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 13.000.000,00), από την 
Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ
ΑΞΙΑ

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0124015497 18/05/11 5,35% 7.000.000,00 99,980 6.998.600,00 295.495,89 7.294.095,89

GR0114019442 20/08/11 3,90% 6.000.000,00 98,850 5.931.000,00 124.372,60 6.055.372,60

13.000.000,00 12.929.600,00 419.868,49 13.349.468,49

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 02−03−2011 στην Τράπεζα EFG 
EUROBANK ERGASIAS, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων 
τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (€ 13.349.468,49), ποσό 
το οποίο αντιστοιχεί σε € 12.929.600,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 419.868,49 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
  (5)

   Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», στις διατάξεις του Ν.3299/ 
2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την αριθ. 59559/ΥΠΕ/5/01266/Ε/ΙΜ. 3299/2004/27−12−
2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της υπό σύσταση εταιρείας 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής 
μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων τεσσάρων 
αστέρων, δυναμικότητας 17 διαμερισμάτων 49 κλινών, 
στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας του Νο−
μού Ηλείας, συνολικής δαπάνης τριών εκατομμυρίων 
τριάντα έξη χιλιάδων ευρώ (3.036.000 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 59,927% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμύριο οκτακόσιες 
δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (1.819.400 €). Το 
ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το ποσό 
των 1.808.400 €, ήτοι ποσοστό 60%, που αναλογεί στην 
αρχική επένδυση ύψους 3.014.000 € και από το ποσό των 
11.000 €, ήτοι ποσοστό 50%, που αναλογεί στις δαπάνες 
μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους 22.000 €.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες 
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε πέντε (5) Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 7−7−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

F
(6)

   Υπαγωγή της εταιρείας «ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΝΤΙ−
ΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΓΟΥ», με δ.τ. «ΣΟ−
ΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την αριθ. 59975/ΥΠΕ/5/001967/Ε/Ν.3299/2004/28−12−
2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΓΟΥ», με δ.τ. «ΣΟΒΙΜΟ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην επέ−
κταση και εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας αυγού, 
στη θέση Άγιος Αθανάσιος, του Δήμου Σχηματαρίου, στο 
Νομό Βοιωτίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού 
τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χι−
λιάδων εβδομήντα έξι ευρώ (4.838.076 €).

Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 33%, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακο−
σίων ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε 
ευρώ και οκτώ λεπτών (1.596.565,08 €).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δύο (2), νέες 
θέσεις μόνιμης απασχόλησης που αντιστοιχούν σε 2 
Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 2.12.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

F
   Αριθ. 2012/243 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2011 υπαλ−

λήλου Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών 
(ΚΑΦ) Ξηράς Θεσσαλονίκης .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2224/94 «Ρύθ−

μιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 
κ.λπ.» (ΦΕΚ 112/Α).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α).
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   2/26633/0023Α (1)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου

στις 30/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ16Α΄/8.2.1994).
2. 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 43Α΄/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α΄/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998) και ης διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α΄/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».
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8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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΄/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄/3−12−2009). 

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 ομολογι−
ακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πεντα−
ετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β΄/2006). 

13. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011. 

14. 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). 

15. Το αρ. 540/24−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί 
προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφα−
σίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 30−03−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας εννέα 
εκατομμυρίων ευρώ (€ 9.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. 
ΑΞΙΑ

ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 20/08/11 3,90% 2.000.000,00 € 99,53% 1.990.600,00 € 47.441,10 € 2.038.041,10 €

GR0124015497 18/05/11 5,35% 7.000.000,00 € 100,00% 7.000.000,00 € 324.224,66 € 7.324.224,66 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 9.000.000,00 € 8.990.600,00 € 371.665,76 € 9.362.265,76 €

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 30−03−2011 στην Τράπεζα Πειραιώς, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα δύο 
χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 9.362.265,76), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 
€ 8.990.600,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 371.665,76 για δεδουλευμένους τόκους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 2/26880/0023Α (2)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 31/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ16Α΄/1994).
2. 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 43Α΄/1994).

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 178Α΄/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α΄/1999).

6. 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΄/27.11.1995) και του άρ−
θρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 
Α΄/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β΄/1997)».

8. 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΄/2.7.1982).

9. 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 615Β΄/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A΄/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α΄/2009).
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12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010).

14. Την αρ. 2/20911/0023Α/08−03−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−

ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 11/03/2011 και λήξης στις 09/09/2011 (ΦΕΚ 
23 Β΄/2011).

15. Το αρ. 546/28−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί 
προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφα−
σίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονομα−
στικής αξίας εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ευρώ 
(€ 176.000.000,00) με ημερομηνία διακανονισμού 31−03−
2011, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΙSIN ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ

GR0002081447 09/09/2011 176.000.000,00 97,799511% 172.127.139,36 3.872.860,64

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην ALPHA BANK το συνολικό ποσό 
των εκατόν εβδομήντα δυο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα 
έξι λεπτών (€172.127.139,36).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. Δ6Β 1050201 ΕΞ 2011 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1118907 ΕΞ 2010/13−9−2010 

απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή 
λειτουργίας Τελωνειακών Αρχών» (Β΄ 1582).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της 

φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2), 
όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 
3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 265).

β) Tου άρθρου 357 του Π.Δ. 551/1988 «Οργανισμός Νο−
μαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)» (Α΄ 259),
όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρ−
θρου 48 του Π.Δ. 117/2006 «Αναδιοργάνωση των περι−
φερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, τροποποίηση του
π.δ/τος 551/1988 (Α΄ 259) και άλλες οργανωτικές διατά−
ξεις» (Α΄ 117) και

γ) Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Την αριθμ. Δ6Β 1118907 ΕΞ 2010/13−10−2010 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας 
Τελωνειακών Αρχών» (Β΄ 1582).

3. Το αριθμ. Δ19Α 5008579 ΕΞ 2011/22−2−2011 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Δημήτριο Κουσελά» (Β΄ 1725).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παρ. 2 της αριθμ. Δ6Β 1118907 ΕΞ 
2010/13−9−2010 (Β΄ 1582) απόφασης του Υπουργού Οικονο−
μικών και ορίζουμε ότι οι αρμοδιότητες του Τοπικού Τε−
λωνειακού Γραφείου (Τ.Τ.Γ.) Αγίας Γαλήνης, ως προς την 
περιοχή του λιμένα Αγίας Γαλήνης, περιέρχονται στην 
αρμοδιότητα του Τελωνείου Τυμπακίου (Νομού Ηρακλεί−
ου) αντί του Τελωνείου Ρεθύμνου (Νομού Ρεθύμνης).

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Β 1118907 ΕΞ 2010/13−
9−2010 (Β΄ 1582) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F

Aριθμ. Φ.6.75/3344/212 (4)
Xoρήγηση άδειας λειτουργίας μετά από κτιριακό εκσυγ−

χρονισμό και μηχανολογική διαρρύθμιση στο εργο−
στάσιο της BEIRSDORF HELLAS AE.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−

νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) 
όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 7 του ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄).
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/23602/0023Α (1)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
18/03/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση θε−

μάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» 
(ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάρ−
γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί 
Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρέτησης κλ.π. των δανείων του δημοσίου 
(ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου 
των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).
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9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» 
(ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 ομολογι−
ακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, δεκα−
ετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 ομολογι−

ακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πεντα−
ετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β/2006). 

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις.» 
(ΦΕΚ 112 Α/2010). 

15. Το αρ. πρωτ. 495/15−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ημερομηνία διακανονισμού 18−03−2011 ομολόγων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα πέ−
ντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 15.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN HM/NIA 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ AΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−

ΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0124015497 18/3/2011 18/05/11 5,35% 11.000.000,00 99,95% 10.994.500,00 490.147,95 11.484.647,95

GR0114019442 18/3/2011 20/08/11 3,90% 4.000.000,00 99,07% 3.962.800,00 89.753,42 4.052.553,42

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 18−03−2011 στην Τράπεζα Πειραιώς, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα επτά 
χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (€ 15.537.201,37), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 14.957.300,00 
για αξία διακανονισμού, πλέον € 579.901,37 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   Αριθμ. 2/22839/0023Α (2)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

17/03/2011 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση θε−

μάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» 
(ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάρ−
γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ 
17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρέτησης κλ.π. των δανείων του δημοσίου 
(ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου 
των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» 
(ΦΕΚ 2408/Β/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 ομολογια−
κού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, δεκαε−
τούς διάρκειας, λήξης 18.05.2011. 

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 ομολογιακού 
δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πενταετούς 
διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β/2006). 

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά νειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη−
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
’Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

15. Το αρ. πρωτ. 472/14−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί 
προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ημερομηνία διακανονισμού 17−03−2011 ομολόγων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα 
τριών εκατομμυρίων ευρώ (€33.000.000,00), σύμφωνα με 
τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9159

ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0124015497 18/05/11 5,35% 22.000.000,00 99,93% 21.984.600,00 977.071,23 22.961.671,23

GR0114019442 20/08/11 3,90% 11.000.000,00 99,07% 10.897.700,00 245.646,58 11.143.346,58

ΣΥΝΟΛΟ 33.000.000,00 32.882.300,00 1.222.717,81 34.105.017,81
Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 17−03−2011 στην Εθνική Τράπεζα, όπως 

φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν πέντε χιλιάδων 
δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (€ 34.105.017,81), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 32.882.300,00 για αξία δια−
κανονισμού, πλέον € 1.222.717,81 για δεδουλευμένους τόκους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   Αριθμ. 32127/ΙΒ (3)
Καθορισμός ύψους κρατικής επιχορήγησης Ιδρύματος 

 Σιβιτανιδείου Δ.Σ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 2011. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το από 22−6−1927 Π.Δ. «Περί κυρώσεως του από 2−7−1926 

Ν.Δ. περί ιδρύσεως της Σιβιτανιδείου Σχολής», όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με ψήφισμα της Βουλής της 15−2−1927 και 
ισχύει (ΦΕΚ 137/1927, τ.Α΄).

2. Το άρθρο 16 του Ν.Δ. 3876/1958, με το οποίο προβλέ−
πεται ότι το ποσόν των αναγραφομένων πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό εξόδων του ΥΠΕΠΘ για την επιχορήγηση 
των ανηκόντων στην εποπτεία του Σχολών καθορίζεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 180/1958, τ.Α΄)

3. Το άρθρο 1 της με αριθμό 135009/24−11−1959 κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας «περί υπαγωγής εις 
το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκ του 
Υπουργείου Βιομηχανίας των Επαγγελματικών Σχολών των 
Ανωτάτων Βιομηχανικών Σχολών και της Υπηρεσίας Επαγ−
γελματικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 410/24−11 −1959 τ.Β΄).

4. Τις διατάξεις του Νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27−11−95) 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, κ.τ.λ» όπως τροποποιήθηκε με 
τον νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, οικονο−
μικού έτους 2011, ύψους εννιά εκατομμυρίων πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (9.500.000,00 €), η οποία θα αντιμετωπιστεί 
από την πίστωση του ειδικού φορέα 19−220 και ΚΑΕ 2427 
του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ

6. Την αρ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών περί Καθορισμού αρμοδιοτή−
των του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 
2408/τ.Β΄/3−12−2009)

7. Τον ψηφισθέντα από τη Βουλή Νόμο ’Κύρωση του 
Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους για το οικονομικό 
έτος 2011.

8. Την αρ. Φ1/Α/1443/166054/ΙΒ/30−12−2010 Υπουργική Από−
φαση «περί κατανομής πιστώσεων τακτικού προϋπολογι−
σμού οικονομικού έτους 2011 του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε επιμέρους ΚΑΕ», 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το οικονομικό έτος 2011 το ύψος της κρα−
τικής επιχορήγησης προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή 
Τεχνών και Επαγγελμάτων στο ποσό των εννιά εκατομμυρίων 
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (9.500.000,00 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 19−220 και ΚΑΕ 
2427 του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, οικονο−
μικού έτους 2011 και η τμηματική καταβολή στην ανωτέρω 
Σχολή θα γίνει στα πλαίσια του εκάστοτε εγκεκριμένου 
ποσοστού διάθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

F
   Αριθμ. 32265/ΙΒ/33 (4)

Καθορισμός ύψους της κρατικής επιχορήγησης του 
Ο.Ε.Δ.Β. για το οικον. έτος 2011. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/1995 τ. Α΄) 

περί «Δημοσίου Λογιστικού» το άρθρο 20 όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/17−8−10 τ. Α΄).

2. Τον A.N. 585/1968 «Περί καταργήσεως διατάξεων καθο−
ριζουσών τα κατώτατα όρια επιχορηγήσεων εκ του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς και Ιδρύματα» (Φ.Ε.Κ. 
225/Α/1968)

3. Τις διατάξεις του A.N. 952/1937 «περί ιδρύσεως Οργα−
νισμού για την Έκδοση Βιβλίων» και τις διατάξεις του Ν.Δ. 
749/1970 «περί Διδακτικών Βιβλίων», άρθρα 1 και 14.

4. Τις διατάξεις του αρθρ. 33 του Ν. 1566/85 «Δομή και 
λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες δι−
ατάξεις».

5. Το Π.Δ. 353/97 «Διατήρηση από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. της επο−
πτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

6. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2011.

7. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/3−12−2009 τ.Β΄) 
απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικο−
νομικών Φίλιππου Σαχινίδη.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1066 (1)
  Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου στ΄ του 

άρθρου 13 του ν.3888/2010. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 

του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄). 
2. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 

Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά». 

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Σε ανέλεγκτες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 
1 του άρθρου 2 του ν.3888/2010 υποθέσεις για τις οποί−
ες το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 9 έχει γίνει αποδεκτό σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και δεν έχει 
επέλθει περαίωση λόγω μη εξόφλησης της συνολικής 
οφειλής που αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σημεί−
ωμα, η μη καταβολή τουλάχιστον δύο ληξιπρόθεσμων 
δόσεων των οικείων ποσών φόρων που προκύπτουν 
από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα, έχει ως αποτέλεσμα 
οι υποθέσεις αυτές να είναι ελεγκτέες και το συνολι−
κό ποσό φόρων κατά οικονομικό έτος και φορολογικό 
αντικείμενο που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Ση−
μείωμα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο συνολικό ποσό 
φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που θα προκύψει από 
τον τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο που θα δι−
ενεργηθεί. 

2. Για τους επιτηδευματίες της παραγράφου 6 του 
άρθρου 12 του ν.3888/2010 δεν έχουν εφαρμογή οι δι−
ατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυ−
τής εφόσον δεν έχουν καταβληθεί δύο ληξιπρόθεσμες 
δόσεις. Τα ποσά που ήδη έχουν βεβαιωθεί συμψηφίζο−
νται με τα ποσά που προκύπτουν από τον φορολογικό 
έλεγχο. 

Η απόφαση αυτή ισχύει τρεις (3) μήνες μετά τη δημο−
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2011

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F 
      Αριθμ. 2/27543/0023Α (2)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
στις 4/04/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 
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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 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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 151Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την υπ’ αριθμ. 2/27162/0023/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

13. Την υπ’ αριθμ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

14. 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 112A/2010).

15. Το αρ. πρωτ. 564/30−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 4−04−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας έξι 
εκατομμυρίων ευρώ (€ 6.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 4−04−2011 στην Τράπεζα 
Πειραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, 
το συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων χι−
λιάδων τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ και σαράντα τριών 
λεπτών (€ 6.200.416,43), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε

€ 5.986.500,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 213.916,43 
για δεδουλευμένους τόκους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. 2/27289/0023Α (3)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

1/04/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 

της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31Α/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
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σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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 151Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την υπ’ αριθμ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφα−

ση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 
30/01/2001 ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθε−
ρού επιτοκίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α/2010).

14. Το αρ. πρωτ. 560/29−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 1−04−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία τον παρακάτω πίνακα:

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 1−04−2011 στην Τράπεζα 
Πειραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, 
το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα έξι 
χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και ενενήντα έξι λε−
πτών (€ 1.046.610,96), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 

1.000.000,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 46.610,96 
για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. 2/25871/0023Α (4)
Επανέκδοση (reopening) των τριών ειδικών ομολογια−

κών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δη−
μόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμη−
θευτές τους, στις 29−03−2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Επο−

πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολό−
γησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 
Α/3.8.2010)

2. 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 178Α/17.12.1990).

3. 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 16Α/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 

του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/17.8.2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286Β/10.4.1997)».

8. 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 151Α/6.7.1999).

9. 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 
207Α/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/Β/2010) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/
Β/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
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προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά 
ιδρύματα, του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης 
από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ 1805/
Β/2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομι−
κών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα του έργου της συγκέντρωσης και εξό−
φλησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκο−
μείων προς τους προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
Εθνικής Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκ−
δοσης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικο−
νομικών.

16. Το από 23−3−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση 
Δημοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα 
Ε.Δ. για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η 
οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν 
εγγραφεί για δαπάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, 
αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 29−03−2011, των 
τριών (3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επι−
τοκίου, ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που 
εκδόθηκαν στις 22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από 
το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης ανέρ−
χεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων, εννιακοσί−
ων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων, εννιακοσίων δεκαεπτά 
ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (€ 30.934.917,17), σύμφωνα με 
το από 23−3−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας προς 
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου 
Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. Δ. για την 
εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση 
από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 
2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 «Εξό−
φληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων 
σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιω−
τικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστο−
ληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομο−
λογιακών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη 
κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολό−
γων ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
πέντε εκατομμυρίων, τετρακοσίων εξήντα μία χιλιάδων, 
εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτών 
(€5.461.636,42), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 και 
λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων 
διετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα 
εκατομμυρίων, δεκαέξι χιλιάδων, εξακοσίων είκοσι τριών 
ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€10.016.623,29), με ημε−
ρομηνία έκδοσης την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2012 
και κωδικό ISIN: GR0326042257. 

γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκδοση ομολό−
γων τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 
δεκαπέντε εκατομμυρίων, τετρακοσίων πενήντα έξι 
χιλιάδων, εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και σαράντα 
έξι λεπτών (€15.456.657,46), με ημερομηνία έκδοσης 
την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: 
GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο 
δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί 
το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματι−
στήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) 
καθώς και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγο−
ρές τίτλων (EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προ−
μήθεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατι−
θέμενων τίτλων στην Εθνική Τράπεζα, για το έργο της 
διάθεσης και κατανομής των ομολόγων στους δικαιού−
χους προμηθευτές κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθμ. 
2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελλη−
νικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», καθώς και η απόφαση μας αριθμ. 
2/4627/0023/25.01.2001 «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/21830/0023Α (1)

  Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
11/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).
2. 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 43Α΄/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α΄/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α΄/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141 Α΄/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
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νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 ομολογι−
ακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πεντα−

ετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β΄/2006).
14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−

νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικώ ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «"Πρόγραμμα Διαύγεια"» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010).

15. Το αρ. πρωτ. 451/08−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ημερομηνία διακανονισμού 11−03−2011 ομολόγων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι 
πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 25.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISEN ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 

ΤΙΜΗ
ΑΞΙΑ

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΕΔ.

ΤΟΚΟΙ
ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0124015497 11/3/2011 18/05/11 5,35% 5.000.000,00 99,73% 4.986.500,00 217.664,38 5.204.164,38

GR0114019442 11/3/2011 20/08/11 3,90% 20.000.000,00 98,71% 19.742.000,00 433.808,22 20.175.808,22

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνι−
κό Δημόσιο θα καταβάλει στις 11−03−2011 στην Εθνική 
Τράπεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, 
το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων τρι−
ακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδο−
μήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 25.379.972,60), 
ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 24.728.500 για αξία 

διακανονισμού, πλέον € 651.472,60 για δεδουλευμένους 
τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 2/22878/0023Α (2)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 15/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/1994).
2. 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 43Α΄/1994).

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 178Α΄/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/1999 (ΦΕΚ 16Α΄/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−

ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β΄/1997)».

8. 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΄/2.7.1982).

9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονο−
μικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος εντό−
κων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (ΦΕΚ 
615Β΄/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α΄/2009).

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010).

14. Την αρ. 2/14394/0023Α /15−02−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων 
έκδοσης 18/2/2011 και λήξης στις 20/5/2011 (ΦΕΚ 409/Β΄/18−
03−2011).

15. Το αρ. πρωτ. 460/10−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/15775/0022 (1)
  Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−

κές και εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2011, καθ’ υπέρβα−
ση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το 
μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου προσωπικό φύλαξης της Εθνικής Πι−
νακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 

(ΦΕΚ 297/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1079/1980 (ΦΕΚ 239/Τ.Α/14.10.1980), 
«Περί Οργανισμού και Λειτουργίας της ΕΠΜΑΣ».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 4 του Ν. 2819/2000 
(ΦΕΚ 84/Τ.Α/15.3.2000) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό 
Χωριό 2004 Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και 
Σημάτων και άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται 
ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι 
Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που 
ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, 
λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το 
απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

4. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/ 
31.5.1989 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού», 
η οποία κυρώθηκε με την παρ. 59 του άρθρου 11 του Ν. 
1881/1990 (ΦΕΚ 42/Τ.Α/23.4.1990).

5. Του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτι−
σμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/4/7.10.2009).

ALEXANDROS
Highlight



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9523

ΙSIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΟNOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗ. ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ

GR0002078419 12/11/2010 13/5/2011 1.000.000,00 € 99,45% 994.500,00 € 5.500,00 €

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην Τράπεζα Πειραιώς το συνολικό 
ποσό των εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 994.500,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 30 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F     

 Αριθμ. 2/23677/0094 (3)
Αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στα καθαρά κέρ−

δη χρήσης 2010 του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.Δ/τος 3003/1954 «Περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
Οργανισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» 
(ΦΕΚ 214 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 
παρ. 2 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄).

β) Του άρθρου 22 του Ν. 3301/2004 «Συμφωνίες πα−
ροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 263 Α΄).

γ) Του π.δ. 346/1997 «Διατήρηση της εποπτείας Νο−
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 238 Α΄).

δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την αριθμ. 2/58645/0049/3.11.2005 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συμμετοχή του 
Δημοσίου στα ετήσια καθαρά κέρδη του Τ.Π. και Δανεί−
ων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1705 Β΄).

3. Την αριθμ. 2672/3.12.2009 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).

4. Το αριθμ. 2/23677/16.3.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης 
20ης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Την αύξηση του ποσοστού των καθαρών κερδών 
της χρήσης 2010 του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων που διατίθενται προς το Δημόσιο σε 100%, 
από 70%.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. 2/27330/0023Α (4)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού 

Δημοσίου στις 31/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α΄/8.2.1994).
2. 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΄/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 178 Α΄/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α΄17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16 Α΄/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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΄/6.7.1998).

10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/7−10−2009)

11. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄/3−12−2009).

ALEXANDROS
Highlight



9524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

12. Την αριθμ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση σης 24/05/2006 ομολο−
γιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β΄ 2006). 

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα ΔιαύγειΑ΄ και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010). 

14. Το αριθμ. πρωτ. 560/29−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με ημερομηνία διακανονισμού 31−03−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ (€ 2.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 

ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ. ΤΟ−
ΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 20/08/11 3,90% 2.000.000,00 € 99,53% 1.990.600,00 € 47.654,79 € 2.038.254,79 €

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 31−03−2011 στην Τράπεζα Πειραι−
ώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων τριάντα οκτώ χιλιάδων 
διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (€ 2.038.254,79), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 
€ 1.990.600,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 47.654,79 για δεδουλευμένους τόκους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F     

(5)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση 

στον Mohammad Nadr του Haziz και της Fatima

    Δυνάμει της αρ. 38/05/2011 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθη−
νών που εκδόθηκε την 30−03−2011 κατά τις διατάξεις 
των αρθμ. 142 παρ. 2 και 155 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνι−
κού Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για 
διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία 
καπνικών), σε βάρος του Mohammad Nadr του Haziz 
και της Fatima, κατοίκου Αθηνών, Σοφοκλέους 46 ή 
Μανουσογιάννη 8 και νυν αγνώστου διαμονής και με 
ΑΦΜ: 132590379.

Επιβλήθηκε στον ως άνω πολλαπλό τέλος ποσού χι−
λίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01. Το ανωτέρω 
ποσό υπόκειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ..

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
F     

(6)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση 

στον Mohammad Nadr του Haziz και της Fatima

    Δυνάμει της αριθμ. 317/05/2011 καταλογιστικής πρά−
ξης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου 
Αθηνών που εκδόθηκε την 30−03−2011 κατά τις διατάξεις 
των αρθ. 142 παρ. 2 και 155 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το 

άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπρα−
χθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), 
σε βάρος του Mohammad Nadr του Haziz και της Fatima, 
κατοίκου Αθηνών, Σοφοκλέους 46 ή Μανουσογιάννη 8 
και νυν αγνώστου διαμονής και με ΑΦΜ: 132590379.

Επιβλήθηκε στον ως άνω πολλαπλό τέλος ποσού χι−
λίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01. Το ανωτέρω 
ποσό υπόκειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ..

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
F     

(7)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση 

στον Mohammad Nadr του Haziz και της Fatima

    Δυνάμει της αρ. 334/05/2011 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθη−
νών που εκδόθηκε την 30−03−2011 κατά τις διατάξεις 
των αρθ. 142 παρ. 2 και 155 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπρα−
χθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), 
σε βάρος του Mohammad Nadr του Haziz και της Fatima, 
κατοίκου Αθηνών, Σοφοκλέους 46 ή Μανουσογιάννη 8 
και νυν αγνώστου διαμονής και με ΑΦΜ−.132590379.

Επιβλήθηκε στον ως άνω πολλαπλό τέλος ποσού χι−
λίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01. Το ανωτέρω 
ποσό υπόκειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

14/03/2011. .............................................................................................. 1
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

15/03/2011. .............................................................................................. 2
Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσι−

ονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) δημοσιονομικών διορ−
θώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους 
του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπο−
λογισμού των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την 
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμε−
νων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (στόχοι 1 και 2), του 
ΕΣΣΑΑΛ 2007 − 2013 και του ΕΟΧ. .................................. 3

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 
266355/11−02−2009 Κοινής Απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) περί 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 
Καν(ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την 
Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προ−
γράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών. ..... 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/21793/0023Α (1)

  Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
 στις 14/03/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).
2. 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΄/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 

της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν. 2682/99 (ΦΕΚ 16/Α΄/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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΄/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695/Β΄/2006).

14. 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).
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9530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

15. Το αρ. πρωτ. 456/09−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με ημερομηνία διακανονισμού 14−03−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας σαράντα επτά εκατομμυρίων ευρώ (€ 47.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISΙN HM/NIA
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΚ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

GR0124015497 14/3/2011 18/05/11 5,35% 34.000.000,00 99,80% 33.932.000,00 1.495.068,49 35.427.068,49

GR0114019442 14/3/2011 20/08/11 3,90% 13.000.000,00 98,73% 12.834.900,00 286.142,47 13.121.042,47

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 14−03−2011 στην Εθνική Τράπεζα, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων 
σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (€ 48.548.110,96), ποσό το οποίο αντιστοιχεί 
σε € 46.766.900 για αξία διακανονισμού, πλέον € 1.781.210,96 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   Αριθ. 2/21951/0023Α (2)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

15/03/2011 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).
2. 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΄/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/
99 (ΦΕΚ 16/Α΄/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/ 27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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΄/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, τριετούς διάρκειας, λήξης 20/03/2011 (ΦΕΚ 267/
Β΄/2008).

14. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695/Β΄/2006). 

15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).

16. Το αρ. πρωτ. 460/10−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 15−03−2011 ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 
εξήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(€ 61.900.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία του παρα−
κάτω πίνακα:
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ISIN HM/ΝΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙ−

ΣΜΟΥ

ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙ−

ΣΜΟΥ

ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0110019214 15/3/2011 20/03/11 3,80% 11.500.000,00 99,95% 11.494.250,00 431.013,70 11.925.263,70

GR0124015497 15/3/2011 18/05/11 5,35% 42.400.000,00 99,81% 42.319.440,00 1.870.653,15 44.190.093,15

GR0114019442 15/3/2011 20/08/11 3,90% 8.000.000,00 98,74% 7.899.200,00 176.942,47 8.076.142,47

ΣΥΝΟΛΟ 61.900.000,00 61.712.890,00 2.478.609,32 64.191.499,32

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 15−03−2011 στην Εθνική Τράπεζα, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν ενε−
νήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€ 64.191.499,32), ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί σε € 61.712.890,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 2.478.609,32 για δεδουλευμένους τόκους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

     Αριθμ. 448/0052 (3)
Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονο−

μικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσε−
ων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή πα−
ρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογι−
σμού των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την υλοποίηση 
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαί−
σιο του ΕΣΠΑ (στόχοι 1 και 2), του ΕΣΣΑΑΛ 2007 − 
2013 και του ΕΟΧ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1083/2006 του Συμ−

βουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενι−
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1260/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον 
1341/2008 και τον Καν. 284/2009.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1828/2006 της Επιτρο−
πής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών δι−
ατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά−
πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1080/2006 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αριθμ. 1783/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 
397/2009.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1081/2006 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1784/1999.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1084/2006 του Συμ−
βουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 για την ίδρυση Ταμείου 
Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ 
αριθμ. 1164/1994.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1198/2006 του Συμ−
βουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 498/2007 της Επι−
τροπής της 26ης Μαρτίου 2007 για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας.

8. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3−12−2007) και ιδίως 
τα άρθρα 15, 16 και 29, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31.3.2010) και ιδίως με το άρθρο 
10 παρ. 7.

9. Το ν. 2362/27.11.95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995), όπως κάθε φορά ισχύει και ειδι−
κότερα το άρθρο 104.

10. Το ν.δ. 356/74 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων» (ΦΕΚ 90/Α΄/5.4.1974), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του π.δ/τος 16/1989 «Κα−
νονισμός Λειτουργίας των ΔΟΥ» (ΦΕΚ 6/Α΄/5.1.1989).

11. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005), «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» και ειδικότερα το άρθρο 90.

12. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3.12.2009).

13. Την υπ’ αριθμ. 2/49837/0004/2.7.2008 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας 
της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 ν. 
3614/2007)» (ΦΕΚ 1334/Β΄/8.7.08)

14. Την υπ’ αριθμ. 2/49840/0004/2.7.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κατανομή των 
αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων: α) Προγραμματισμού 
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, β) Προγραμ−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/24758/0023Α (1)

  Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
στις 23/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).
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10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και ης διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/5/2011. 

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006). 

14. 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). 

15. Το αρ. πρωτ. 513/18−3−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 23−03−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας σα−
ράντα ενός εκατομμυρίων ευρώ (€41.000.000,00), σύμ−
φωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΚΑΝΟ−
ΝΙΣΜΟΥ

ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0114019442 23/3/2011 20/08/11 3,90% 9.000.000,00 99,36% 8.942.400,00 206.753,42 9.149.153,42

GR0114019442 23/3/2011 20/08/11 3,90% 20.000.000,00 99,38% 19.876.000,00 459.452,05 20.335.452,05

GR0124015497 23/3/2011 18/05/11 5,35% 11.000.000,00 100,00 11.000.000,00 498.209,59 11.498.209,59

GR0124015497 23/3/2011 18/05/11 5,35% 1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 45.291,78 1.045.291,78

ΣΥΝΟΛΟ 41.000.000,00 40.818.400,00 1.209.706,84 42.028.106,84

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 23−03−2011 στην Τράπεζα 
Πειραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το 
συνολικό ποσό των σαράντα δύο εκατομμυρίων είκοσι 
οκτώ χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και ογδόντα τεσσά−
ρων λεπτών (€42.028.106,84), ποσό το οποίο αντιστοι−
χεί σε € 40.818.400,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 
1.209.706,84 για δεδουλευμένους τόκους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/25836/0023Α (2)

    Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
στις 28/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. 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 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».
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8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β 73−12−2009).

12. Την αρ. 2/6338/0023Α /29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011 (ΦΕΚ 267 
Β/2008). 

13. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 

ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011. 

14. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006). 

15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 

16. Το αρ. πρωτ. 520/22−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 28−03−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας οκτώ 
εκατομμυρίων ευρώ (€ 8.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙ−
ΣΜΟΥ

ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0124015497 18/05/11 2.000.000,00 100,05% 2.001.000,00  92.049,32 2.093.049,32

GR0114019442 20/08/11 6.000.000,00  99,52% 5.971.200,00 141.041,10   6.112.241,10

ΣΥΝΟΛΟ 8.000.000,00 7.972.200,00 233.090,42 8.205.290,42

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 28−03−2011 στην Τράπεζα 
Πειραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνα−
κα, το συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων δια−
κοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και 
σαράντα δυο λεπτών (€ 8.205.290,42), ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί σε € 7.972.200,00 για αξία διακανονισμού, 
πλέον € 233.090,42 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/26101/0023Α (3)
    Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 29/03/2011.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A /1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/1999 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).

9. 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 615Β/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009)

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).
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13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Την αρ. 2/1976/0023Α/11−1−2011, απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμματίων 
του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων έκ−
δοσης 14.1.2011 και λήξης στις 15.7.2011 (ΦΕΚ 23/Β΄/2011).

15. Το αρ. 531/23−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί 
προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφα−
σίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονο−
μαστικής αξίας εκατόν εξήντα εκατομμυρίων ευρώ
(€ 160.000.000,00) με ημερομηνία διακανονισμού 29−3−
2011, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ

GR0002079425 15/7/2011 160.000.000,00 98,5512% 157.681.920,00 2.318.080,00

ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ

GR0002079425 14/1/2011 15/7/2011 5.000.000,00 98,45 4.922.500,00 77.500,00

GR0002078419 12/11/2010 13/5/2011 1.000.000,00 99,34 993.400,00 6.600,00

6.000.000,00 5.915.900,00 84.100,00

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στην Τράπεζα Πειραιώς το συ−
νολικό ποσό των εκατόν πενήντα επτά εκατομμυρίων 
εξακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι 
ευρώ (€157.681.920,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/25323/0023Α (4)
    Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσί−

ου με ημερομηνία διακανονισμού 24/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A /1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/ 1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/
1999 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 

Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).

9. 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 615Β/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009)

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Την αρ. 2/1976/0023Α/11−1−2011, απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμματίων 
του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων έκδο−
σης 14.1.2011 και λήξης στις 15.7.2011 (ΦΕΚ 23 Β/2011).

15. Την αρ. 2/76679/0023Α /9−11−2010, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 12/11/2010 και λήξης στις 13/5/2011 (ΦΕΚ 
1832/Β/2010).

16. Το αρ. πρωτ. 518/21−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονομα−
στικής αξίας έξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 6.000.000,00) 
με ημερομηνία διακανονισμού 24−03−2011, σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:
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Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δη−
μόσιο θα καταβάλει στην Τράπεζα Πειραιώς το συνολικό 
ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαπέντε 
χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 5.915.900,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F (5)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕ−
ΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.», με δ.τ. 
«ΑΝΑΝΕΩΣΗ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. 

 Με την 13713/ΥΠΕ/5/01775/Ε/ΙΜ.3299/2004/29−3−2011 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 
της επιχείρησης «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑ−
ΣΤΑΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΗ» για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ−
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, στο Δήμο Εμμανουήλ 
Παππά, του Νομού Σερρών, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(8.175.000,00 €), με ποσοστό επιχορήγησης 45,00%, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομή−
ντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.678.750,00 
€). Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το ποσό 
των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων 
ευρώ (3.627.000,00 €), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45% επί 
του κόστους των οκτώ εκατομμυρίων εξήντα χιλιάδων ευρώ 
(8.060.000,00 €) της αρχικής επένδυσης και στο ποσό των πε−
νήντα και μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (51.750,00 
€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45% επί του κόστους των 
εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (115.000,00€) που αφορά σε 
δαπάνες μελετών και συμβούλων.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν σαράντα εννέα (49) 
νέες θέσεις εργασίας (49 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 25/11/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F (6)
    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίη−

ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.» που έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004. 

 Με την 9541 −ΥΠΕ4−629−Ν.3299−2004− 4.3.2011 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
(άρθρο7, παρ. 11, 12 εδάφιο β του Ν. 3299/2004) πιστοποιείται 
η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΠΑΡ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στην επέκταση και 
εκσυγχρονισμό του συστήματος ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας στο Δ. ΦΙΛΙΠΠΩΝ του Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ.

Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επένδυσης ανέρ−
χεται στο ποσό του Ενός Εκατομμυρίου Τετρακοσίων Δέκα 
Χιλιάδων Επτακοσίων Πενήντα Πέντε (1.410.755) ΕΥΡΩ

− Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των Επτακοσί−
ων Πέντε Χιλιάδων Τριακοσίων Εβδομήντα Οκτώ (705.378) 
ΕΥΡΩ που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης.

− Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
Επτακοσίων Πέντε Χιλιάδων Τριακοσίων Εβδομήντα Επτά 

(705.377) ευρώ που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού 
κόστους της επένδυσης.

− Καθορίζεται ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
η 3.12.2009.

− Πιστοποιείται η απασχόληση 45 ατόμων με πλήρη απα−
σχόληση και 1 ατόμου με μερική απασχόληση (45, 5 ΕΜΕ) 
έναντι 68 ατόμων (44,6 ΕME) της εγκριτικής, απόφασης.

− Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής του άρθρου 
7 παρ. 15 του Ν.3299−2004 η 20.1.2011 (πρακτικό 554).

Επίσης με την παραπάνω απόφαση ε/κρίθηκε η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού Διακοσίων Εξήντα 
Δύο Χιλιάδων Οκτακοσίων Εβδομήντα Επτά (262.877) ΕΥΡΩ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F (7)
    Υπαγωγή της εταιρείας «ΤΗΛΕΓΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ−

ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΗΛΕΓΩΝΟΣ ΑΕ» στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με 
το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την αριθμ. Πρωτ. 59611/ΥΠΕ/5/03093/Ε/Ν.3299/04/27−12−
2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΤΗΛΕΓΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΗΛΕΓΩΝΟΣ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που 
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 
ξενοδοχειακής μονάδος κλασικού τύπου και αναβάθμιση 
σε 4* που βρίσκεται στην περιοχή Κοσκινού, του Δήμου 
Καλλιθέας Ρόδου, του Νομού Δωδεκανήσου, συνολικής επι−
χορηγούμενης δαπάνης δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων 
χιλιάδων (12.600.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 
40,317% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους πέντε εκατομ−
μυρίων ογδόντα χιλιάδων (5.080.000,00) ευρώ. Το ποσό 
αυτό της επιχορήγησης αναλύεται ως εξής:

1. σε ποσό 4.300.000 €, ήτοι ποσοστό 43% για το μέρος 
του επενδυτικού σχεδίου για το οποίο χορηγείται το πρό−
σθετο ποσοστό ενίσχυσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ύψους 10.000.000 €

2. σε ποσό 780.000€, ήτοι ποσοστό 30% μέρος της επένδυ−
σης για το οποίο δεν χορηγείται το πρόσθετο ποσοστό ενί−
σχυσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ύψους 2.600.000 €.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης . 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 17−12−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F (8)
    Υπαγωγή της εταιρείας «Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ − Η. ΠΑΝΑΝΙΔΗΣ 

ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΕΛΑΡΙ ΦΕΝΕΟΥ» στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με 
το κίνητρο της επιχορήγησης.  

 Με την αρ. πρωτ. 59610/ΥΠΕ/5/01731/Ε/Ν.3299/04/27−12−
2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ − Η. ΠΑ−
ΝΑΝΙΔΗΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΚΕΛΑΡΙ ΦΕΝΕΟΥ» για την ενίσχυση 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Aριθμ. 2/20911/0023Α (1)
    Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 26 εβδομάδων στις 11/03/2011 μέσω δημο−
πρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την 
ημερομηνία διακανονισμού.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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΄/17.12.1990).

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΄/8.2.1994).

3. 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΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάρ−
γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 
2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄/17.2.1998), καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 37 του ν. 3130/2003 «Μίσθωση ακινήτων για την 
στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.» (ΦΕΚ 76 Α΄/2003).

5. 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΄/27.9.2000).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
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Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6.7.1999).

8. 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΄/2.7.1982).

9. Την αριθμ.2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου» (ΦΕΚ 286 Β΄/10.4.1997).

10. 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΄/23.05.2001).

11. 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).

12. Την αρ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2011» (ΦΕΚ 2238 Β΄/2010).

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/7.10.2009).

14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄/3.12.2009).

15. Το με αρ. πρωτ. 438/4−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμμα−
τίων στις 8/03/2011 και της διάθεσης τους στο αποταμι−
ευτικό κοινό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία 
της δημοπρασίας στις 8 Μαρτίου 2011, μέσω της οποίας 
θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη 
μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα μετά 
την ημερομηνία διακανονισμού.

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

είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 11η Μαρτίου 2011 και 
ημερομηνία λήξης την 9η Σεπτεμβρίου 2011.

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 δισε−
κατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ 
(€1.250.000.000,00).

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 φο−
ρολόγηση βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει 
κατά την έκδοση των τίτλων (10%). 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 Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την 
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Ορ−
γανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι 
ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του 
ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τε−
λευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρα−
σία (cut off price).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών έχουν 
μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι οποίοι υπο−
βάλλουν 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 δημοπρατούμενου ποσού.

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

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονομα−
στική 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 υπο−
βάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη αντα−
γωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που θα δια−
τίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του Ελληνικού 
Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του δημοπρατούμε−
νου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερόμενους γίνεται 
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη ανταγωνιστικές 
προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποι−
ούνται 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 
8 Μαρτίου 2011 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 8 Μαρτίου 2011 
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 δικαίω−
μα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός δύο εργάσι−
μων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 
10ης Μαρτίου 2011), να υποβάλουν προσφορές μέσω της 
ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στην τιμή της τελευταίας προ−
σφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off price) 
επί πλέον τίτλων μέχρι συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης 
προς το 30% του δημοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτω−
ση 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 δη−
μοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού 
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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 10ης Μαρ−
τίου 2011, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 11 Μαρτίου 2011, 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 

11ης Μαρτίου 2011 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και 
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την 
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011, 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 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 11 Μαρτίου 
2011 για φυσικά πρόσωπα.

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 τη 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 Τράπεζας 
της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμματίων 
από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο ISIN Β (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία. Μετά το 
τέλος της 5ης εργάσιμης ημέρας, ενημερώνουν τις αντί−
στοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του ISIN 
Β μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνο−
νται 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 δημο−
πρασίας. Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από τις σχε−
τικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F

Aριθμ. 2/21178/0023Α (2)
    Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 26 εβδομάδων στις 11/03/2011 μέσω δημό−
σιας εγγραφής.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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΄/17.12.1990).

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΄/8.2.1994).

3. 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 A΄/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α΄/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄/2003).

5. 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΄/27.9.2000).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α΄/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/6.7.1999).

8. 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. 1266/82 
(ΦΕΚ 81 Α΄/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β΄/10.4.1997)».

10. 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΄/23.5.2001).

11. 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».



10772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

12. Την αρ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2011».

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/7.10.2009).

14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄/3.12.2009).

15. Το με αρ. πρωτ. 438/4−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 
στις 8/03/2011 και της διάθεσης τους στο αποταμιευτικό 
κοινό.

16. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 8ης Μαρτίου 2011, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 11η Μαρτίου 2011 και ημε−
ρομηνία λήξης την 9η Σεπτεμβρίου 2011.

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 4,75%, 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 8ης Μαρτίου 2011.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος 
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.

Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, 
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β). 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 θα αρχίσει την 
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 
10 Μαρτίου 2011.

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 διά−
θεσης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής 
αξίας 15.000 ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα 
γίνονται από το Σ.Α.Τ. του 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 τη 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, επιστρέ−
φεται 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 του 
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. 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 απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από τις σχε−
τικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

Aριθμ. 2/21192/0023Α (3)
    Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με 

ημερομηνία δημοπρασίας 8/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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 οργά−

νων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγ−
ματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων». (ΦΕΚ 81 Α΄/1982).

3. Την αριθμ. 2/20911/0023Α/8−03−2011 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων 
στις 11/03/2011 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσι−
κά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού».

4. Τα αποτελέσματα της από 8/03/2011 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
26 εβδομάδων.

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009).

7. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
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  Αριθ. 2/31259/0023Α (1)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
19/04/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις καί άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός, όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight
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10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011. 

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006). 

14. 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). 

15. Το αρ. πρωτ. 642/13−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ημερομηνία διακανονισμού 19−04−2011 ομολόγων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι 
τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 23.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 20/08/11 13.000.000,00 99.67% 12.957.100,00 336.147,95 13.293.247,95
GR0124015497 18/05/11 10.000.000,00 100,05% 10.005.000,00 492.493,15 10.497.493,15

ΣΥΝΟΛΟ 23.000.000,00 22.962.100,00 828.641,10 23.790.741,10

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δη−
μόσιο θα καταβάλει στις 19−04−2011 στην Εθνική Τράπε−
ζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνο−
λικό ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων επτακοσίων 
ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και 
δέκα λεπτών (€ 23.790.741,10), ποσό το οποίο αντιστοι−
χεί σε € 22.962.100,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 
828.641,10 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   Αριθμ. 5982/3030 (2)
Κατάργηση του ν.π.δ.δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π. Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/27−12−2010)» Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ  
Α΄ 114/2006)».

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 4569/27−1−2011 (εγκ. 11) έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την αριθ. 16114/2004 (ΦΕΚ 686/Β/2004) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί σύστασης 
στο Δήμο Πετρούπολης, ν.π.δ.δ. με όνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

6. Την 18/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πετρούπολης, περί κατάργησης του ν.π.δ.δ. με όνομα 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥ−
ΠΟΛΗΣ», αποφασίζουμε:

Καταργούμε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥ−
ΠΟΛΗΣ».

Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυ−
χόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Πετρούπολης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. 5979/3027 (3)
Κατάργηση του ν.π.δ.δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π. Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/27−12−2010) Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ  
Α΄ 114/2006).

4. Το αρ. πρωτ.οικ. 4569/27−1−2011 (εγκ. 11) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.

5. Την αριθ. 8934/1991 (ΦΕΚ 465/Β/1991) απόφαση Νο−
μάρχη Δυτ. Αττικής, περί σύστασης στο Δήμο Πετρού−
πολης, ν.π.δ.δ. με όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡ−
ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

6. Την 21/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πετρούπολης, περί κατάργησης του ν.π.δ.δ. με όνομα 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟ−
ΛΗΣ», αποφασίζουμε:

Καταργούμε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟ−
ΛΗΣ».

Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυ−
χόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του του Δήμου Πετρούπολης.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 2/31097/0023Α (1)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 19/04/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17A/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81Α/2.7.1982).

9. 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 615Β/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
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των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Την αρ. 2/1976/0023Α/11−01−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 14/01/2011 και λήξης στις 15/07/2011 (ΦΕΚ 
23Β/2011).

15. Την αρ. 2/20911/0023Α/08−03−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 11/03/2011 και λήξης στις 09/09/2011 (ΦΕΚ 
23 Β/2011).

16. Την αρ. 2/12332/0023Α/8−02−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 11/2/2011 και λήξης στις 12/08/2011 (ΦΕΚ 
337/Β/2011).

17. Την αρ. 2/4457/0023Α/18−01−2011, απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμματίων 
του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων έκδο−
σης 21/1/2011 και λήξης στις 26/4/2011 (ΦΕΚ 144/Β/2011).

18. Το αρ. πρωτ. 647/14−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, συ−
νολικής ονομαστικής αξίας δεκαεννέα εκατομμυρίων 
ευρώ (€ 19.000.000,00) με ημερομηνία διακανονισμού
19−04−2011, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

ΜΗ
ΔΕΔ.

ΤΟΚΟΙ
GR0002079425 14/1/2011 15/7/2011 3.000.000,00 98,80% 2.964.000,00 36.000,00
GR0002081447 11/3/2011 9/9/2011 1.000.000,00 98,05% 980.500,00 19.500,00
GR0002080431 11/2/2011 12/8/2011 1.000.000,00 98,40% 984.000,00 16.000,00
GR0000081811 21/1/2011 26/4/2011 14.000.000,00 99,91% 13.987.400,00 12.600,00

ΣΥΝΟΛΟ 19.000.000,00 18.915.900,00 84.100,00

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δη−
μόσιο θα καταβάλει στην Τράπεζα Πειραιώς το συνολικό 
ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκα−
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 18.915.900,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

   F 
 Αριθ. 2/31077/0023Α (2)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
20/04/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 . Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−

ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31Α/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/5/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

14. 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 112Α/2010).

15. Το αρ. πρωτ. 651/15−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 20−04−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας πε−
νήντα οκτώ εκατομμυρίων (€58.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:
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Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 20−04−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το 
συνολικό ποσό των πενήντα εννέα εκατομμυρίων τετρα−
κοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα 
πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€59.437.975,35), 
ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 57.604,000,00 για αξία 

διακανονισμού, πλέον € 1.833.975,35 για δεδουλευμένους 
τόκους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

   Αριθ. 2/31084/0023Α (3)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 18/4/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17A/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν.2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 

εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81Α/2.7.1982).

9. 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» 
(ΦΕΚ615Β/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151A/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112Α/2010).

14. Την αρ. 2/30263/0023Α/08−04−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων και λήξης στις 14/10/2011.

15. Το αρ. πρωτ. 642/13−4−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολι−
κής ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ εκατομμυρίων ευρώ 
(€  18.000.000,00) με ημερομηνία διακανονισμού 18−04−
2011, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

F
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10872 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 

Δημόσιο θα καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλά−

δος το ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων 

σαράντα μία χιλιάδων ευρώ (€ 17.541.000,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 5992/3040 (4)
Κατάργηση του ν.π.δ.δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 135/23−12−2010 (ΦΕΚ/Α/228/27−12−2010)

«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του 

Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 114/2006)».

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 4569/27−1−2011 (εγκ. 11) έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής 
Διακυβέρνησης.

5. Το Π.Δ. αριθ. 788/1978 (ΦΕΚ 183/Α/1978), περί σύστα−
σης στο Δήμο Πετρούπολης, ν.π.δ.δ. με όνομα «ΠΟΛΙΤΙ−
ΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

6. Την 15/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πε−
τρούπολης, περί κατάργησης του ν.π.δ.δ. με όνομα «ΠΟ−
ΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», αποφασίζουμε:

Καταργούμε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυ−
χόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Πετρούπολης οικ. έτους 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 F 

    Αριθμ. 5988/3036 (5)
Κατάργηση του ν.π.δ.δ. «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 135/23−12−2010 (ΦΕΚ/Α/228/27−12−2010)

«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του 

Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 114/2006)».

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 4569/27−1−2011 (εγκ. 11) έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής 
Διακυβέρνησης.

5. Την αριθ. 9258/1984 (ΦΕΚ 331/Β/1984) απόφαση Νο−
μάρχη Διαμ/τος Δυτ. Αττικής, περί σύστασης στο Δήμο 
Πετρούπολης, ν.π.δ.δ. με όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

6. Την 16/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πετρούπολης, περί κατάργησης του ν,π.δ.δ. με όνομα 
«ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟ−
ΛΗΣ», αποφασίζουμε:

Καταργούμε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
«ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟ−
ΛΗΣ».

Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυ−
χόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Πετρούπολης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 F 

    Αριθμ. 5981/3029 (6)
Κατάργηση του ν.π.δ.δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 135/23−12−2010 (ΦΕΚ/Α/228/27−12−2010)

«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του 

Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 114/2006)».

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 4569/27−1−2011 (εγκ. 11) έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής 
Διακυβέρνησης.

5. Την αριθ. 9323/19891 (ΦΕΚ 465/Β/1991) απόφαση 
Νομάρχη Δυτ. Αττικής, περί σύστασης στο Δήμο Πε−
τρούπολης, ν.π.δ.δ. με όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΕ−
ΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

6. Την 19/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πετρούπολης, περί κατάργησης του ν.π.δ.δ. με όνομα 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», αποφασίζουμε:

Καταργούμε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυ−
χόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Πετρούπολης.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/32066/0023Α (1)

 Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
21/04/2011 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. 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 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 
«Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/
99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/A/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης−18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού 
επιτοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006). 

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 

15. Το αρ. πρωτ. 660/18−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε: 

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 21−04−2011 ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 
εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων (€79.000.000,00), 
σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:
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11038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ  ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ
     ΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΠΟΣΟ
GR0114019442 24/05/06 20/08/11 61.000.000,00 99,06% 60.426.600,00 1.590.345,21 62.016.945,21
GR0124015497 30/01/01 18/05/11 18.000.000,00 99,99% 17.998.200,00 891.764,38 18.889.964,38
ΣΥΝΟΛΟ   79.000.000,00  78.424.800,00 2.482.109,59 80.906.909,59

   Αριθμ. 2/30994/0023Α (2)
΄Εκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 26/04/2011 μέσω 
δημόσιας εγγραφής. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).

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/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A /22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

5. 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/27.9.2000).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. 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. 1266/82 
(ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

10. 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/23.5.2001).

11. 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».

12. Την αρ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2011».

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 650/15−04−2011 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντό−
κων γραμματίων στις 19/04/2011 και της διάθεσης τους 
στο αποταμιευτικό κοινό.

16. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 19ης Απριλίου 2011, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 26η Απριλίου 2011 και ημε−
ρομηνία λήξης την 22η Ιουλίου 2011.

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 4,10 %, 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 19ης Απριλίου 2011.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος 
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.

Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, 
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β). 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 θα αρχίσει τη 
Δευτέρα 18 Απριλίου 2011 και θα ολοκληρωθεί την Τε−
τάρτη 20 Απριλίου 2011.

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 21−04−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το 
συνολικό ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων εννιακοσίων 
έξι χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και πενήντα εν−
νέα λεπτών (€80.906.909,59), ποσό το οποίο αντιστοι−

χεί σε € 78.424.800,00 για αξία διακανονισμού, πλέον 
€  2.482.109,59 για δεδουλευμένους τόκους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

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

• Το Α.Φ.Μ. τους,
• Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
• Τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.,
• Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ.,
• Το ποσό των εντόκων γραμματίων για το οποίο 

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

ευρώ, με κατώτερο ποσό εγγραφής ανά επενδυτή τα 1.000 
ευρώ και με ανώτατο ποσό εγγραφής και διάθεσης ανά 
επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής αξίας 15.000 
ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα γίνονται από το 
Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς, που θα έχουν 
διαθέσει έντοκα γραμμάτια με δημόσια εγγραφή, 
ενημερώνουν 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 
αποκλειστικά 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, 
επιστρέφεται 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 του 
ISIN Β μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων 
τους να απευθύνονται στις Τράπεζες και στους 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 την διάθεση των εντόκων γραμματίων στο 
επενδυτικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς 
εξουσιοδοτημένους 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 απόφαση μας 2/89260/0023/
29−12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του 
Ελληνικού 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 2011, η οποία θα καλυφθεί από τις σχε−
τικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. 2/31166/0023Α (3)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 26/04/2011 
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα 
μετά την ημερομηνία διακανονισμού. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).

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 
εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).

3. 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/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 
«Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 9 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 «Μίσθωση 
ακινήτων για την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.» 
(ΦΕΚ 76 Α/2003).

5. Τις διατάξεις του ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών 
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/27.9.2000).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του 
ν.1266/1982 (ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου» (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997).

10. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β/23.05.2001).

11. Την αρ. 2/91001/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

12. Την αρ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές 
αγοράς έτους 2011».

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το με αρ. πρωτ. 650/15−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 19/04/2011 και της διάθεσης τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:
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Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία 
της δημοπρασίας στις 19 Απριλίου 2011, 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 26η Απριλίου 2011 
και ημερομηνία λήξης την 22η Ιουλίου 2011.

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 δισε−
κατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ
(€ 1.250.000.000,00).

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 ισχύει 
κατά την έκδοση των τίτλων (10%). 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 Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, 
την Τρίτη 19 Απριλίου 2011, 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 
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 δημοπρατούμενου ποσού.

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

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

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

5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να 
υποβάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία 
μη ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα 
που θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους 
του Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% 
του δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους 

ενδιαφερόμενους 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 Απριλίου 2011 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέρα 
της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 19 Απριλίου 2011 
και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή 
ώρα Ελλάδος της 21ης Απριλίου 2011), να υποβάλουν 
προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στην 
τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή 
στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% 
του δημοπρατούμενου ποσού. Στην 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 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 21ης 
Απριλίου 2011, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 26 Απριλίου 2011, 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 26ης Απριλίου 2011 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι 
και πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και 
την Τρίτη 3 Μαΐου 2011, 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 
επενδυτές να είναι φυσικά πρόσωπα −κάτοικοι της Ε.Ε., 
να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
και να έχουν μερίδα επενδυτή στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).
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Τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την 
παραπάνω διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα και θα 
ισχύει το ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 
26 Απριλίου 2011 για φυσικά πρόσωπα.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της έκδοσης τους και διακρατώνται 
μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει 
αποκλειστικά 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 
πρόσωπα, 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 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων 
γραμματίων από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο ISIN 
Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη 
διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης ημέρας, 
ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών 
στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων 
του ISIN Β μπορούν 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.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. 2/30263/0023Α (4)
΄Εκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 26 εβδομάδων στις 15/04/2011 μέσω 
δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά 
την ημερομηνία διακανονισμού. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).

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 
εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).

3. 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/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 
«Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 9 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 «Μίσθωση 
ακινήτων για την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.» 
(ΦΕΚ 76 Α/2003).

5. Τις διατάξεις του ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών 
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/27.9.2000).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α /6.7.1999).

8. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του 
ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου» (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997).

10. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β/23.05.2001).

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

12. Την αρ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές 
αγοράς έτους 2011» (ΦΕΚ 2238 Β/2010).

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το με αρ. πρωτ. 627/08−04−2011 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων 
γραμματίων στις 12/04/2011 και της διάθεσης τους στο 
αποταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία 
της δημοπρασίας στις 12 Απριλίου 2011, μέσω της οποίας 
θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη 
μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα μετά 
την ημερομηνία διακανονισμού.

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

είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 15η Απριλίου 2011 και 
ημερομηνία λήξης την 14η Οκτωβρίου 2011.
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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 
δισεκατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ 
(€ 1.250.000.000,00).

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 ισχύει 
κατά την έκδοση των τίτλων (10%). 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 Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, 
την Τρίτη 12 Απριλίου 2011, 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 
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 δημοπρατούμενου ποσού.

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

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

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

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

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

Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ στις 
12 Απριλίου 2011 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέρα 
της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 12 Απριλίου 2011 
και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή 
ώρα Ελλάδος της 14ης Απριλίου 2011), να υποβάλουν 
προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στην 
τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή 
στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι. 
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% 
του δημοπρατούμενου ποσού. Στην 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 δημοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο 
υπόλοιπο αυτού του ποσού θα κατανέμεται εξ ίσου 
στους ενδιαφερόμενους Βασικούς Διαπραγματευτές 
Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 14ης 
Απριλίου 2011, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 15 Απριλίου 2011, ημερομηνία έκδοσης των 
εντόκων γραμματίων.

9) Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατεθούν στους 
Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας, 
δεν θα δοθεί προμήθεια.

Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

15ης Απριλίου 2011 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και 
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την 
Παρασκευή 26 Απριλίου 2011, η Τράπεζα της Ελλάδος, 
οι Τράπεζες, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιττοί 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 
επενδυτές να είναι φυσικά πρόσωπα −κάτοικοι της Ε.Ε., 
να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
και να έχουν μερίδα επενδυτή στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την 
παραπάνω διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα και θα 
ισχύει το ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 
15 Απριλίου 2011 για φυσικά πρόσωπα.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της έκδοσης τους και διακρατώνται 
μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει αποκλει−
στικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθε−
τηρίου Αξιών.

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11043

Ο φόρος στα έντοκα γραμμάτια θα παρακρατείται 
κατά την έκδοση και θα επιστρέφεται στα φυσικά 
πρόσωπα, 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 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων 
γραμματίων από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο ISIN 
Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη 
διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης ημέρας, 
ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών 
στο Σ.Α.Τ. του Κ.ΑΑ.

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων 
του ISIN Β μπορούν 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.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθ. 2/31070/0023Α (5)
΄Εκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 26 εβδομάδων στις 15/04/2011 μέσω 
δημόσιας εγγραφής .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990). 

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/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

5. 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/27.9.2000).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του 
ν. 1266/82 (ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 202.1180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

10. 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/23.5.2001).

11. Την αρ. 2/91001/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

12. Την αρ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές 
αγοράς έτους 2011 ».

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την υπ’ αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 627/08−04−2011 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντό−
κων γραμματίων στις 12/04/2011 και της διάθεσης τους 
στο αποταμιευτικό κοινό.

16. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 12ης Απριλίου 2011, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του (Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 15η Απριλίου 2011 και ημε−
ρομηνία λήξης την 14η Οκτωβρίου 2011.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία 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 4,80%, 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 12ης Απριλίου 2011.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος 
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.
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Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, 
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β). 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 θα αρχίσει την 
Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 και θα ολοκληρωθεί την 
Τετάρτη 13 Απριλίου 2011.

Οι επενδυτές 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 επενδυτή τα 
1.000 ευρώ και με ανώτατο, ποσό εγγραφής και διά−
θεσης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής 
αξίας 15.000 ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα 
γίνονται από το Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. σε πολλαπλάσια των 
1.000 ευρώ.

Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς, που θα έχουν 
διαθέσει έντοκα γραμμάτια με δημόσια εγγραφή, 
ενημερώνουν 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 
αποκλειστικά 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, 
επιστρέφεται 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 του 
ISIN Β μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων 
τους να απευθύνονται στις Τράπεζες και στους 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 την διάθεση των εντόκων γραμματίων στο 
επενδυτικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς 
εξουσιοδοτημένους 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 απόφαση μας 2/89260/0023/
29−12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β/23.5.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 Διόρθωση σφαλμάτων στην αριθμ. ΓΠΚΜ 1/3−1−2011 

απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. . 8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/27744/0022 (1)
Καθορισμός ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων εκπαι−

δευτικών στη Μαδαγασκάρη.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των νόμων:
α. 2413/1996 άρθρο 28 (ΦΕΚ 124/Α) «Η Ελληνική Παιδεία στο 

εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση κ.α. διατάξεις»
β. 3842/2010, άρθ. 1 παρ. 1 και άρθ.5 παρ. 7 και του άρ−

θρου 47 παρ.3 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α) Κ.Φ.Ε. όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ.5 περίπτ.α’ του 
ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010).

γ. ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α. διατάξεις», όπως 
αντικαταστάθηκε από τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

δ. ν. 849/1978 άρθρο 40, «Περί παροχής κινήτρων δια 
την ενίσχυσην της περιφερειακής και Οικονομικής ανα−
πτύξεως της χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/1978), όπως συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993).

2. Την κοινή υπουργική απόφαση: 2/58492/0022/3−8−
2009 (ΦΕΚ 1840/Β/3−9−2009) «Όροι καταβολής του ειδι−
κού επιμισθίου αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοι−
κητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο εξωτερικό».

3. Την 2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/Β/2009).

4. Την αριθμ. 383/18.1.2010 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 
Γεώργιου Ντόλιου».

5. Την πρόταση που υποβλήθηκε από την οικεία προ−
ξενική αρχή.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού ύψους δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων 
ευρώ (13.704€) περίπου για το οικονομικό έτος 2010, σα−
ράντα μία χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ (41.112€) για το 
τρέχον οικονομικό έτος και για κάθε ένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη που θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμ−
μένες πιστώσεις του Κ.Α.Ε 0229, Φ.19−140, ενώ για κάθε ένα 
από τα επόμενα οικονομικά έτη θα εγγράφονται σχετικές 
πιστώσεις στον ανωτέρω ΚΑΕ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ειδικό επιμίσθιο των αποσπασμένων 
εκπαιδευτικών στη Μαδαγασκάρη ως εξής: Νηπιαγωγοί, 
Δάσκαλοι, Καθηγητές 1.142,00 ευρώ.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1−9−2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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    Αριθμ. 2/29598/0025 (2)
Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δα−

πανών του Δημοσίου, από τη συμμετοχή στις αυ−
ξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων του Δη−
μοσίου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 καθώς και του 

άρθρου 52 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», όπως τροποποιούμενο ισχύει (ΦΕΚ 247/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2190/20, περί 
Ανωνύμων Εταιρειών.

3. Την με αριθμ. 2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/τ.Β/2009).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
πληρωμή των δαπανών του Δημοσίου από τη συμμετοχή 
του στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων 
του Δημοσίου, ως ακολούθως:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αποσπάσματος του πρα−
κτικού της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εται−
ρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, 
ενώ για την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφα−
λαίου το καταστατικό της εταιρείας ή ο ιδρυτικός 
της νόμος.

2. Απόφαση ανάληψης δαπάνης από τον οικείο Δια−
τάκτη.

3. Εντολή της 25ης Διεύθυνσης του ΓΛΚ προς την 
Τράπεζα της Ελλάδος για την χρέωση του λογαριασμού 
200 προς πληρωμή του αναλογούντος στο ΕΔ ποσού 
από την αποφασισθείσα αύξηση του ΜΚ.

4. Το δελτίο αναγγελίας χρέωσης του λογαριασμού 
200 από την Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Κατάσταση πληρωμής σε 2 αντίτυπα, θεωρημένα 
από την 25η Διεύθυνση, στην οποία θα αναγράφεται 
το όνομα και η διεύθυνση της δικαιούχου εταιρείας, το 
ποσό της δαπάνης καθώς και ειδικός φορέας και ΚΑΕ 
τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/25217/0023Α (3)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
24/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 

ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλή−

λων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού 
Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελ−
λάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών 
επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 
43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις»(ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05’2011

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

14. 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).

15. Το αρ. πρωτ. 518/21−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 24−03−2011 ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 
σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (€43.000.000,00), 
σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:
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ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙ−

ΣΜΟΥ

ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 20/08/11 3,90% 34.000.000,00 99,48% 33.823.200,00 784.701,37 34.607.901,37

GR0124015497 18/05/11 5,35% 9.000.000,00 100,05% 9.004.500,00 408.945,21 9.413.445,21

ΣΥΝΟΛΟ 43.000.000,00 42.827.700,00 1.193.646,58 44.021.346,58

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 24−03−2011 στην Τράπε−
ζα Πειραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πί−
νακα, το συνολικό ποσό των σαράντα τεσσάρων εκα−
τομμυρίων είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα 
έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 44.021.346,58), 
ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 42.827.700,00 για αξία 

διακανονισμού, πλέον € 1.193.646,58 για δεδουλευμέ−
νους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. 2/29594/0025 (4)
Καθορισμός των δικαιολογητικών πληρωμής των δα−

πανών του Δημοσίου από παροχή υπηρεσιών συμ−
βούλων αποκρατικοποίησης επιχειρήσεων του Δη−
μοσίου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του 

Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/
Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 και 7 του Ν. 3049/2002 
«Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 212/Α΄)

3. Την με αριθμ. 2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/τ.Β/2009).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
πληρωμή των δαπανών του Δημοσίου για παροχή υπη−
ρεσιών συμβούλων αποκρατικοποίησης επιχειρήσεων 
του Δημοσίου, ως ακολούθως:

1. Απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας Διυπουρ−
γικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποι−
ήσεων, για την ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών 
σε χρηματοοικονομικούς και άλλους συμβούλους.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης, με τους 
χρηματοοικονομικούς και άλλους συμβούλους, για την 
πραγματοποίηση της αποκρατικοποίησης και γενικά την 
εφαρμογή της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής 
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης της Ειδικής 
Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων για τη συγκρότηση 
της κατά περίπτωση αρμόδιας Επιτροπής Παρακολού−
θησης, Παραλαβής και Έγκρισης Πληρωμών για το έργο 
της αποκρατικοποίησης εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης 
επιχειρήσεων του Δημοσίου.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της κατά 
περίπτωση αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης, Πα−
ραλαβής, Έγκρισης Πληρωμών για το έργο αποκρατικο−
ποίησης, εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων 

του Δημοσίου ή η αντίστοιχη βεβαίωση της Ειδικής 
Γραμματείας Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιή−
σεων για την παροχή υπηρεσιών αποκρατικοποίησης, 
όπου από τη σύμβαση απαιτείται.

4. Πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, θεωρη−
μένο από την αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον δεν απαλλάσσεται 
της θεώρησης από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Κατάσταση πληρωμής σε 2 αντίτυπα, θεωρημένα 
από την 25η Διεύθυνση, στην οποία θα αναγράφεται 
το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του δικαιούχου 
συμβούλου, η αρμόδια ΔΟΥ, το συνολικό ποσό της 
δαπάνης, ο ειδικός φορέας και ΚΑΕ τις πιστώσεις του 
οποίου θα βαρύνει καθώς και το καθαρό πληρωτέο 
ποσό στο δικαιούχο, με ανάλυση των σχετικών κρα−
τήσεων.

6. Απόφαση ανάληψης δαπάνης από τον οικείο Δια−
τάκτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/29706/0023Α (5)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 30/04/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. 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/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 

F
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 793
10 Μαΐου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

21/03/2011. .............................................................................................. 1
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 21/03/2011. ......... 2
Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί−

ας του Εφετείου Θράκης. ....................................................... 3
Τροποποίηση της απόφασης περί μεταφορά υπαλ−

λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/−στριών 
από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων στον Δήμο Αμαρουσίου. ......... 4

Τροποποίηση της απόφασης περί μεταφορά υπαλ−
λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/−στριών 
από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων στον Δήμο Αθηναίων. ............... 5

Κατάργηση ν.π.δ.δ. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» Δήμου 
Περιστερίου. ....................................................................................... 6

Κατάργηση ν.π.δ.δ. Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ−ΑΡΓΥΡΟΥΠΟ−
ΛΗΣ. ........................................................................................................... 7

Κατάργηση ν.π.δ.δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕ−
ΝΕΙΑΣ (ΚΕΦΟ)» Δήμου Περιστερίου. .............................. 8

Κατάργηση ν.π.δ.δ. «ΚΑΠΗ» Δήμου Περιστερίου. ........ 9
Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υπαλλήλους, για χο−

ρήγηση και υπογραφή επισημείωσης (APOSTILLE) 
της Σύμβασης της Χάγης. ...................................................... 10

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 8/2011 απόφα−

σης του Δήμου Ηγουμενίτσας. ........................................... 11 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/23892/0023Α (1)

  Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 
στις 21/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).
2. 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΄/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν. 2682/99 (ΦΕΚ 16/Α΄/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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΄/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
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11158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ISIN ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

GR0124015497 21/3/2011 18/05/11 5,35% 6.000.000,00 99,95% 5.997.000,00 269.991,78 6.266.991,78

GR0114019442 21/3/2011 20/08/11 3,90% 14.000.000,00 99,25% 13.895.000,00 318.624,66 14.213.624,66

ΣΥΝΟΛΟ 20.000.000,00 19.892.000,00 588.616,44 20.480.616,44

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 21−03−2011 στην Τράπεζα Πειραιώς, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα 
χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€ 20.480.616,44), ποσό το οποίο αντιστοιχεί 
σε € 19.892.000,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 588.616,44 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 2/24843/0023Α (2)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσί−

ου με ημερομηνία διακανονισμού 21/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/1994).
2. 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).

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 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/A΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α΄/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 
2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α΄/1999).

6. 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΄/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−

ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β΄/1997)».

8. 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΄/2.7.1982).

9. 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).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/A΄/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).

14. Την αρ. 2/67066/0023Α/12−10−2010, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 15/10/2010 και λήξης στις 15/04/2011 (ΦΕΚ 
1667/Β΄/2010). 

15. Την αρ. 2/76679/0023Α/9−11−2010, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−

ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 /Β΄/2006).

14. 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).

15. Το αρ. πρωτ. 499/16−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ημερομηνία διακανονισμού 21−03−2011 ομολόγων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι 
εκατομμυρίων ευρώ (€ 20.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 826
12 Μαΐου 2011

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση της αριθ. οικ. 12311/08/3.6.2008 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορι−
σμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και 
της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, κα−
θώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση 
για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», 
όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με 
τις αριθ. οικ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) και 
οικ. 17590/09/2.7.2009 (ΦΕΚ 1423 Β΄) όμοιες ................ 1

Ανάθεση συναφούς έργου στην ΚΕΔ ΑΕ ............................. 2
Επανέκδοση (reopening) των τριών ειδικών ομολογια−

κών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δη−
μόσιο οφειλών των νοσοκομείων προς τους προ−
μηθευτές τους, στις 4−05−2011 ................................................ 3

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
05/05/2011 .................................................................................................. 4

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της 
παρ. 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, όταν υπο−
βάλλονται ηλεκτρονικά ................................................................ 5

Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβο−
λής “Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.”, κα−
θώς και τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλω−
σης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις 
λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.3296/2004 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με 
το άρθρο 79 του ν.3842/2010 ................................................... 6

Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων κλάδου ΠΕ1 Αερο−
λιμενικών στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (ΚΑΘΜ). .................................................................. 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. οικ. 12514/11 (1)
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 12311/08/3.6.2008 κοινής υπουρ−

γικής απόφασης (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτη−
ρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κα−
τάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 
14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για 
τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων 
χωρών», όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με τις αριθ. οικ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) και οικ. 
17590/09/2.7.2009 (ΦΕΚ 1423 Β΄) όμοιες. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/05 

(ΦΕΚ 212/Α΄) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπη−
κόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

3. Την αριθ. οικ. 12311/08/3.6.2008 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κριτηρίων που 
λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της 
έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, 
καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για 
εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως 
αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθ. οικ. 
27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) και οικ. 17590/09/2.7.2009 
(ΦΕΚ 1423 Β΄) όμοιες.

4. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/23291/05.11.2010 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
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σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για καθορισμό αρμο−
διοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης Θεοδώρα Τζάκρη (ΦΕΚ 1747 Β΄).

5. Την αριθ. οικ. 20854/54/20.10.2010 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειο 
Κεγκέρογλου και Άννα Νταλάρα (ΦΕΚ 1673 Β΄).

6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. οικ. 12311/08/3.6.2008 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός των κρι−
τηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κα−
τάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 
14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για 
τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων 
χωρών», όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με τις αριθ. οικ. 27846/08/11.12.2008 (ΦΕΚ 2608 Β΄) και οικ. 
17590/09/2.7.2009 (ΦΕΚ 1423 Β΄) όμοιες, ως εξής:

α) Προσθέτουμε στο κεφάλαιο Α΄, παράγραφο 10, ως εξής: 
«Η ισχύς των εγγυητικών επιστολών την οποία καταθέτουν οι 
εργοδότες για τη μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών, βάσει 
των διατάξεων της παρούσας, είναι δεκαοκτώ (18) μηνών».

β) Αντικαθιστούμε το κεφάλαιο Ζ΄, ως εξής: «Ζ) Αποστολή 
των εγκριτικών πράξεων στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Οι πράξεις έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα αποστέλ−
λονται στα οικεία Προξενεία από τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις είτε ταχυδρομικώς, είτε, μετά από αίτηση του 
ενδιαφερομένου εργοδότη και υπό την προϋπόθεση ότι 
αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς 
των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού τα−
χυδρομείου αποστέλλονται σε κάθε περίπτωση, προς τα 
οικεία προξενεία και κατάλογοι με τις πράξεις έγκρισης 
για όλες τις περιπτώσεις μετακλήσεων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. ΥΠΟΙΚ 04079 ΕΞ2011 (2)

Ανάθεση συναφούς έργου στην ΚΕΔ ΑΕ .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του ν.973/79 (ΦΕΚ 

Α΄ 226) σύμφωνα με την οποία δύναται να ανατίθενται 
εκάστοτε στην εταιρεία και άλλα συναφή έργα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου, 
σύμφωνα με την οποία η εταιρεία έχει την υποχρέωση να 
διοικεί και να διαχειρίζεται τα ακίνητα του δημοσίου επι−
μελώς, σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλ−
λευσης μέσω των επιτρεπόμενων σε αυτή δικαιοπραξιών 
εκποίησης και εκμίσθωσης.

3. Το γεγονός ότι παρίσταται κατεπείγουσα ανάγκη εκ−
μετάλλευσης του Σταθμού Αυτοκινήτων που λειτουργεί 
στο δημόσιο ακίνητο ΒΚ 2917 (πρώην ΒΚ 1237) Πλατείας 
Πρωτομαγιάς, αρμοδιότητας Κ.Υ. Αθηνών καθώς εξυπηρε−
τεί την προσέλευση στα πρωτοβάθμια δικαστήρια Αθηνών 
αλλά και τους κατοίκους της περιοχής και ως εκ τούτου η 
συνεχής λειτουργία του σταθμού είναι επιβεβλημένη, μέχρι 
την ανάδειξη με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό αναδόχου 
στην εκμετάλλευση του ακινήτου και τη σύναψη με αυτόν 
νέας μισθωτικής σχέσης.

4. Το γεγονός ότι παρόμοιες ανάγκες επείγουσας εκμε−
τάλλευσης ειδικού προορισμού και χρήσης δημοσίων ακι−
νήτων έχουν παρουσιαστεί και σε ανάλογες περιπτώσεις

5. Την αρ. 5/11/Π/13.04.2011 απόφαση του ΔΣ/ΚΕΔ, απο−
φασίζουμε:

1. Η κατά το άρθρο 5 του ν.973/1995 δυνατότητα της 
Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου διενέργειας δικαιο−
πραξιών και πράξεων εκμετάλλευσης και διαχείρισης δη−
μοσίων ακινήτων επεκτείνεται και στην υπό της εταιρείας 
αυτοπρόσωπη εκμετάλλευση του Σταθμού Αυτοκινήτων 
που λειτουργεί στο ΒΚ 2917 δημόσιο ακίνητο με αναζήτηση 
παρόχου μέσω διαγωνισμού.

2. Η διάρκεια της κατά την παρ. 1 αυτοπρόσωπης εκμε−
τάλλευσης του Σταθμού Αυτοκινήτων από την εταιρεία 
ορίζεται μέχρι την σύναψη νέας μισθωτικής σύμβασης 
κατόπιν διενεργηθησόμενου διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαΐου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ      ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

F
   Αριθμ. 2/34403/0023Α (3)
Επανέκδοση (reopening) των τριών ειδικών ομολογιακών 

δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο 
οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές 
τους, στις 4−05−2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία 

ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιω−
τικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστολη−
πτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010)

2. 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/17.12.1990).

3. 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 εξωτε−
ρικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).

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 Συ−
ναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» 
(ΦΕΚ 43 A /22.3.1994).

5. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κατάρ−
γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρέτησης κλπ. των δανείων του δημοσίου 
(ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

9. Τις διατάξεις του ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών 
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/27.9.2000).

10. Την αριθμ. 2/4627/0023/25−01−2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, 
τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε 
Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

11. Την αριθμ. 2/67498/0020/12−10−2010 (ΦΕΚ 1631/Β/2010) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασία εξό−
φλησης προμηθειών νοσοκομείων».

12. Την αριθμ. 2/69404/0023Α/19−10−2010 (ΦΕΚ 1673/Β/2010) 
κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομικών, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός προϋποθέσεων και δι−
αδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά ιδρύματα, του έργου της 
συγκέντρωσης και εξόφλησης από το Ελλ. Δημόσιο, οφει−
λών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους».

13. Την αριθμ. 2/78600/0023Α/16−11−2010 (ΦΕΚ 1805/Β/2010) 
κοινή απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονομικών, Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων, «Ανάθεση στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπε−
ζα του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης από το 
Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, με ομόλογα».

14. Την από 7−12−2010 Σύμβαση μεταξύ των Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και της 
Εθνικής Τράπεζας.

15. Την αριθμ. 2/88952/0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδο−
σης ειδικών ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το 
Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικονομικών.

16. Το από 28−4−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας 
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Δη−
μοσίου Χρέους, «Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. Δ. 
για την εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων».

17. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

18. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

19. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα 
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν εγγραφεί για δα−
πάνες εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους, αποφασίζουμε:

1. Την επανέκδοση (reopening) στις 4−5−2011, των τριών 
(3) ειδικών ομολογιακών δανείων μηδενικού επιτοκίου, ετή−
σιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που εκδόθηκαν στις 
22−12−2010, με σκοπό την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο 
οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους.

2. Η συνολική ονομαστική αξία της επανέκδοσης ανέρ−
χεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων, διακοσίων 
πενήντα χιλιάδων, εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και 
ενενήντα δύο λεπτών (€ 4.250.924,92), σύμφωνα με το από 
28−4−2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας προς το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους, 
«Έκδοση αποφάσεων για ομόλογα Ε. Δ. για την εξόφληση 
προμηθειών Νοσοκομείων».

3. Σκοπός της επανέκδοσης αυτής είναι η εξόφληση από το 
Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους προ−
μηθευτές τους των ετών 2007, 2008 και 2009, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 27 «Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων 
και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών» του ν. 3867/2010 
«Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α/3.8.2010).

4. Συγκεκριμένα η επανέκδοση των τριών ειδικών ομολογια−
κών δανείων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή:

α) Για οφειλές του έτους 2007, επανέκδοση ομολόγων 
ετήσιας διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας επτακοσίων 
τριάντα χιλιάδων, πεντακοσίων τριών ευρώ και ενενήντα ενός 
λεπτών (€730.503,91), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 
και λήξη την 22/12/2011 και κωδικό ISIN: GR0326041242.

β) Για οφειλές του έτους 2008, επανέκδοση ομολόγων διε−
τούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομ−
μυρίου, εξακοσίων χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων 
ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (€ 1.600.964,63), με ημερομηνία 
έκδοσης την 22/12/2010 και λήξη την 22/12/2012 και κωδικό 
ISIN: GR0326042257. γ) Για οφειλές του έτους 2009, επανέκ−
δοση ομολόγων τριετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής 
αξίας ενός εκατομμυρίου, εννιακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων, 
τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών 
(€ 1.919.456,38), με ημερομηνία έκδοσης την 22/12/2010 και 
λήξη την 22/12/2013 και κωδικό ISIN: GR0326043263.

5. Τα ανωτέρω ομόλογα επανεκδίδονται στο άρτιο δη−
λαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το 
σύστημα T.A.R.G.E.T.

7. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστή−
ριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.), στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.) καθώς 
και στις λοιπές οργανωμένες ηλεκτρονικές αγορές τίτλων 
(EuroMTS, Broker Tec, κλπ).

8. Για τις ανωτέρω επανεκδόσεις θα καταβληθεί προμή−
θεια 0,0375% επί της ονομαστικής αξίας των διατιθέμενων 
τίτλων στην Εθνική Τράπεζα, για το έργο της διάθεσης και 
κατανομής των ομολόγων στους δικαιούχους προμηθευτές 
κατά έτος οφειλής.

9. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας αριθμ. 2/88952/
0023/22−12−2010 «Απόφαση έκδοσης ειδικών ομολογια−
κών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο, 
οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους», 
καθώς και η απόφασή μας αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 
«Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελ−
ληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα οι−
κονομικά έτη 2011, 2012 και 2013, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. 2/35422/0023Α (4)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 05/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. 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 Συ−
ναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» 
(ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάρ−
γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί 
Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του δημο−
σίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου 
των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 ομολογιακού 
δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πενταετούς 
διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β΄ 2006).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά ξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατά−
ξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Το αρ. πρωτ. 720/2−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 05−05−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας επτά 

εκατομμυρίων (€ 7.000.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία 
του παρακάτω πίνακα:

ISIN: GR0114019442
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 5/5/2011
ΛΗΞΗ: 20/08/11
TOK.: 3,90%
ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ: 7.000.000,00 €
ΚΑΘ. ΤΙΜΗ: 99,05%
ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 6.933.500,00 €
ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ: 192.969,86 €
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 7.126.469,86 €
Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο 

θα καταβάλει στις 05−05−2011 στην Εθνική Τράπεζα, όπως 
φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των 
επτά εκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων 
εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 7.126.469,86), 
ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 6.933.500,00 για αξία διακα−
νονισμού, πλέον € 192.969,86 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F

   Αριθμ. ΠΟΛ. 1100 (5)
 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορο−

λογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ.1 
του άρθρου 101 του ν.2238/1994, όταν υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 

2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994.

β) Τις διατάξεις της 1046097/10382/Β0012/ΠΟΛ. 1125/ 
10.05.2001 (ΦΕΚ Β΄ 598) απόφασης του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών με την οποία καθορίζονται οι προθε−
σμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών.

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του 
ν.2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34), με τις οποίες παρέχεται εξουσιο−
δότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να 
παρατείνει με Απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από 
τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολο−
γικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του 
ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), με τις οποίες καθιερώθηκε για 
πρώτη φορά η υποβολή δήλωσης με τη χρήση σύγχρο−
νων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών με 
αποτέλεσμα να μην είναι έγκαιρα έτοιμο το απαιτούμενο 
ηλεκτρονικό πρόγραμμα

ε) Την αριθμ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄ 3−11−2010) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημ. Κουσελά.

στ) Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολο γίας 
εισοδήματος που ορίζεται με την περίπτωση α’ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Ει−
σοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 
101 του ν.2238/1994, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά πα−
ρατείνεται μέχρι τις 30 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το 
τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.

2. Η πιο πάνω παράταση δεν ισχύει για τα νομικά πρόσω−
πα που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με 

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 842
16 Μαΐου 2011

11849

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

22/03/2011. ............................................................................................. 1
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά−

λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε−
ζας με την επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ−
ΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού 
ποσού 50.000.000 ευρώ. .......................................................... 2

Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι−
στολών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙ−
ΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. ...................................................................................... 3

Λύση της «Δημοτικής Αναπτυξιακής Τεχνικής Εταιρίας 
Δήμου Ρούβα» με το διακριτικό τίτλο «ΔΑΤΕΡ»..... 4

Λύση της «Δημοτικής Αναπτυξιακής Τουριστικής Επι−
χείρησης του Δήμου Γόρτυνας» με το διακριτικό 
τίτλο «ΔΑΤΕΔΓ». .............................................................................. 5

Ανασυγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου Νομού Λακωνίας ........................................................ 6

Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Περι−
φερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Δ.Α.Ο.Κ.Π.Ε.Η.) . 7

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 1/3−1−2011 απόφα−

ση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας................ 8 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/24268/0023Α (1)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
στις 22/03/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9
του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

ALEXANDROS
Highlight

ALEXANDROS
Highlight



11850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

14. Το αρ. πρωτ. 508/17−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με ημερομηνία διακανονισμού 22−03−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία του 
παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΕΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0114019442 20/08/11 1.000.000,00 99,27% 992.700,00 22.865,75 1.015.565,75

ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000,00 992.700,00 22.865,75 1.015.565,75

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 22−03−2011 στην Τράπεζα Πει−
ραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου δεκαπέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 1.015.565,75), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε
€ 992.700,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 22.865,75 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Α. 2/20701/0025 (2)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ−

ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας 
με την επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού ποσού 
50.000.000 ευρώ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄),
(β) του Ν. 2322/95 και ιδίως του άρθρου 1 (ΦΕΚ 143 Α΄),
(γ) του άρθρου 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΄),

(δ) του Προεδρικού Διατάγματος με αριθ. 185/6−10−2009
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώ−
νευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με 
τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του 
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας −
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης 
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 
213/Α/7−10−2009),

(ε) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 
2672/03.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408/ 
03.12.2009).

2. Την με αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄).

3. Την με αρ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων 
των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008 
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά 
ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ν. 560/2008, 
Ν. 690/2009, Ν. 260/2010 και C(2010) 9453/21.12.2010.

6. Την από 18−1−2011 αίτηση της τράπεζας με την 
επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το από 28−2−2011 απόσπασμα 
πρακτικού του Δ.Σ. της τράπεζας.

7. Την με αριθμ. 8/04−03−2011 απόφαση Διυπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.

8. Το με αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριο−
τήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της 
οικονομίας.

9. Την με ΑΠ 131/31−01−2011 εισήγηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

10. Την με αριθμ. 59181/Β.2585/24−12−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμματος 
ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρ−
κειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 2015/Β/27−12−2010)
για την παράταση του προγράμματος.

11. Το Ν. 3872/2010 (άρθρο 7) με το οποίο αυξήθηκε το 
πρόγραμμα ρευστότητας των τραπεζών κατά επιπλέον 
25 δις ευρώ.

12. Την με αριθμ. 665/Β΄ 2630/10−01−2011 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών περί ανακατανομής των κονδυ−
λίων της εγγύησης του Δημοσίου, αποφασίζει:

Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως 
της τράπεζας με την επωνυμία «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικής 
ονομαστικής αξίας 50.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το 
κείμενο της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσ−
σα που ακολουθεί:
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/35912/0023Α (1)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις
09/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 17 Α΄ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. To Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

14. 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 112Α/2010).

15. Το αρ. πρωτ. 729/04−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:
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12138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με ημερομηνία διακανονισμού 09−05−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων (€ 4.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙ−
ΣΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ.
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 9/5/2011 24/05/06 20/08/11 3,90% 2.000.000,00 99,23% 1.984.600,00 55.989,04 2.040.589,04
GR0124015497 9/5/2011 30/01/01 18/05/11 5,35% 2.000.000,00 99,95% 1.999.000,00 104.361,64 2.103.361,64

ΣΥΝΟΛΟ 4.000.000,00 3.983.600,00 160.350,68 4.143.950,68
Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 09−05−2011 στην Εθνική Τράπεζα, 

όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα 
τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (€ 4.143.950,68), ποσό το οποίο αντιστοιχεί 
σε € 3.983.600,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 160.350,68 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 2/35918/0023Α (2)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις

10/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 «Περί 
Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/A/27−11−1995), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Το αρ. πρωτ. 730/05−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ημερομηνία διακανονισμού 10−05−2011 ομολόγων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας έξι εκατομμυρίων 
(€ 6.000.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω 
πίνακα:

ISIN

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙ−
ΣΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ TOK. ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ.
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 10/5/2011 24/05/06 20/08/11 3,90% 6.000.000,00 99,23% 5.953.800,00 168.608,22 6.122.408,22
ΣΥΝΟΛΟ 6.000.000,00 5.953.800,00 168.608,22 6.122.408,22

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 10−05−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εκατόν είκοσι δυο 
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χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι δυο λε−
πτών (€ 6.122.408,22), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 
5.953.800,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 168.608,22 
για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθμ. 2/36846/0023Α (3)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις
12/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ,λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β73−12−2009).

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

13.Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Το αρ. πρωτ. 760/09−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 12−05−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας τριάντα τριών 
εκατομμυρίων (€ 33.000.000,00), σύμφωνα με τα στοι−
χεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙ−
ΣΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ.
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 12/5/2011 24/05/06 20/08/11 3,90% 33.000.000,00 99,26% 32.755.800,00 934.397,26 33.690.197,26
ΣΥΝΟΛΟ 33.000.000,00 32.755.800,00 934.397,26 33.690.197,26

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 12−05−2011 στην Εθνική Τράπεζα, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των τριάντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ενε−
νήντα χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (€ 33.690.197,26), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 
€ 32.755.800,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 934.397,26 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
  Αριθμ. 54582 (4)

 Tιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/2005).

2. Το Ν.Δ. 96/73, όπως τροποποιήθηκε με το ν.784/78, το
ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3/Α/1983), το ν.1965/1991 (ΦΕΚ146/Α/1991), το
 ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991), το ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002), 
το ν.3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005), το ν.3730/2008 (ΦΕΚ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 6.4.2011. 1
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2010−2011. ............. 2
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για έργα οδοποιΐ−

ας στους οδικούς άξονες Λάρισας – Κοζάνης, Λά−
ρισας – Φαρσάλων, Τρικάλων – Άρτας, Καρδίτσας− 
Άρτας και σύνδεσης Ιόνιας Οδού με Αστακό. ...... 3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9965/14.7.2005 (ΦΕΚ 1085 
Β) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου (πρώην κρατικής) με θέμα : 
«Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ν.Α.) 
σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παρ. 15 του άρ−
θρου 7 του Ν.3299/2004 και καθορισμός της δια−
δικασίας λειτουργίας της», όπως ισχύει. ................... 4

Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενι−
κού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλ−
λων πράξεων στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης. ................... 5

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας με 
αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου στη Δ/
νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη−
τας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ........ 6 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/28530/0023Α (1)

  Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
6.4.2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/ 
99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αριθμ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

13. Την αριθμ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε−
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
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οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010).
15. Το αριθμ. 585/01−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφα−

σίζουμε:
Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με ημερομηνία διακανονισμού 6−04−2011 ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00), σύμφωνα με 
τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ.
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0114019442 20/08/11 3,90% 1.000.000,00 € 99,55% 995.500,00 € 24.468,49 € 1.019.968,49 €
GR0124015497 18/05/11 5,35% 3.000.000,00 € 100,00% 3.000.000,00€ 142.031,51 € 3.142.031,51 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 4.000.000,00€ 3.995.500,00€ 166.500,00 € 4.162.000,00 €

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 6−04−2011 στην Τράπεζα Πειραι−
ώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εξήντα 
δύο χιλιάδων ευρώ (€ 4.162.000,00), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 3.995.500,00 για αξία διακανονισμού, πλέον 
€ 166.500,00 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 42864/Γ2 (2)
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2010−2011. 

 H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

β. Tου Ν. 682/1977 (Α΄ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων 
Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων».

γ. Tου άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 (Α΄146) «Οργάνωση 
και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

δ. Tο άρθρο 1 του Π.Δ. 104/1079 (Α΄ 23) «Περί σχολικού 
και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, 
μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών δι−
ακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης», έτσι όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
1 του Π.Δ. 123/1987 (Α΄ 68)

ε. Tου άρθρου 3 Π.Δ. 409/1994 (Α΄ 90) «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχο−
λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

στ. Toυ άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση 
των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθη−
κε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 12/2009 (Α΄ 22).

ζ. Tης αριθμ.1120/Η/07−01−10 Υ.Α. (Β΄ 1) περί «καθορισμού 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού

3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την ομαλή και απρό−
σκοπτη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων, απο−
φασίζουμε:

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων του διδα−
κτικού έτους 2010−2011 των Ημερησίων και Εσπερινών 

Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς 
και των Επαγγελματικών Σχολών της χώρας η 10η Μαΐου 
2011, ημέρα Τρίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Απριλίου 2011

Η YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. οικ.773/Γ.Θ.10

(3)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για έργα οδοποιίας 

στους οδικούς άξονες Λάρισας – Κοζάνης, Λάρισας 
– Φαρσάλων, Τρικάλων – Άρτας, Καρδίτσας – Άρτας 
και σύνδεσης Ιόνιας Οδού με Αστακό.

 Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  A. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) του «Κωδικοποίηση της νο−

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
2. Του Π.Δ. 352/03(ΦΕΚ 317Α΄/31−12−03) «Τροποποίη−

ση των διατάξεων που αφορούν στην Ειδική Υπηρεσία 
Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή οδικών 
σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ)», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
267/2004 (ΦΕΚ 266Α/24−12−2004) και αναφέρεται στην 
λειτουργία της ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ.

3. Του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης 
της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 
116Α΄/18−6−2008) και ειδικότερα του τελευταίου εδαφίου 
της παρ. 2 του άρθρου 180 αυτού.

4. Των λοιπών ισχυουσών ρυθμίσεων για τα Δημόσια 
Έργα.

5. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 964
24 Μαΐου 2011
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Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
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Έγκριση καταβολής αμοιβής στο δικηγορικό γραφείο 
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Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας.............................................. 5

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41541/Γ΄ ΚΠΣ/276/8−12−
2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄/8.12.2000) κοινής υπουργικής 
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σία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κεντρικής Μακεδονίας». ........................................................... 6

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
που υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού 
του Υφυπουργού Παναγιώτη Ρήγα και στα Γρα−
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Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
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Υπαγωγή της επιχείρησης «ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΥ» με δ.τ «ΙΝΟ Α.Ε.», στις διατάξεις του 
Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. ............ 8

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15527/639/2010 (ΦΕΚ 
1359/Β/2010) απόφασης του Υπουργού Εργασί−
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με την 
κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, που αφο−
ρούν στη λειτουργία των Εταιρειών Προσωρι−
νής Απασχόλησης και τον καθορισμό του ύψους 
του προστίμου αναλόγως με τη διαπιστωθείσα 
παράβαση. ..................................................................................... 9

Καθορισμός χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμε−
τοχής των φορέων υλοποίησης των προγραμμά−
των δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ19Α 5021868ΕΞ2011 (1)
    Διάθεση αζήτητων ειδών κυριότητας του Δημοσίου.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α), σύμφωνα 
με τις οποίες εμπορεύματα για τα οποία προβλέπονται 
απαγορεύσεις ή περιορισμοί κατά την εισαγωγή τους, 
όταν κηρυχθούν αζήτητα και περιέλθουν στην κυριότητα 
του Δημοσίου, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να εκποιού−
νται ή να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 48 του παρόντα Κώδικα, με όρους 
και διατυπώσεις που καθορίζονται με αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περί−
πτωση Υπουργού.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης 
Δεκεμβρίου 1996 «για την προστασία των ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου 
τους», όπως ο εν λόγω κανονισμός τροποποιήθηκε με 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 398/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 
«περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 
του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου 
τους όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στην Επιτροπή», σύμφωνα με τις οποίες, 
η αγορά, η προσφορά προς αγορά, η απόκτηση για 
εμπορικούς σκοπούς, η έκθεση για εμπορικούς σκο−
πούς, η χρησιμοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό και η 
πώληση, η κατοχή με σκοπό την πώληση, η προσφορά 
προς πώληση ή η μεταφορά προς πώληση δειγμάτων 
ειδών του παραρτήματος Α απαγορεύονται.

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο α του άρθρου 258 
του Ν.Δ. 86/1969 (όπως προστέθηκε μετά την παρ. 5, που 
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975, με 
την παρ. 5 εδάφιο β του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998), σύμ−
φωνα με τις οποίες απαγορεύεται χωρίς άδεια η εξαγωγή, 
εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, διαμετακόμιση, 
πώληση, αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλ−
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λευση, ο αντιπραγματισμός και γενικά η κατοχή, διάθεση, 
φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση των 
ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και 
των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών επεξεργασμένων 
ή μη.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 εδάφιο β του άρθρου 258 
του Ν.Δ. 86/1969 (όπως προστέθηκε μετά την παρ. 5, που 
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975, 
με την παρ. 5 εδάφιο β του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998) 
σύμφωνα με τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Γε−
ωργίας (και ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής) που δημοσιεύονται στην εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη της αυτοφυ−
ούς χλωρίδας και άγριας πανίδας της προηγούμενης 
περίπτωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης 
της άδειας και ο τύπος αυτής, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων 
της περίπτωσης α΄.

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 99098/5881/16−10−2006 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26−10−2006) 
(η οποία αντικατέστησε στο σύνολό της την υπ’ αριθμ. 
331794/12−03−1999 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 της υπ’ 
αριθμ. 104853/4953πε/06−02−2006 κοινής υπουργικής 
απόφασης).

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 288α του 
Ν.Δ. 86/1969 αναφορικά με τις διοικητικές κυρώσεις 
(όπως προστέθηκε, μετά το άρθρο 288, με την παρ. 
8 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998), σύμφωνα με τις 
οποίες οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 258 
παράγραφος 6 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ τιμω−
ρούνται με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) 
έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, τα δε 
είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας 
και των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών, επε−
ξεργασμένων ή μη, κατάσχονται από την αρμόδια 
Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην 
πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας ή: 
α) επαναποστέλλονται ή επανεξάγονται στη Χώρα 
καταγωγής ή β) εκποιούνται ή γ) διατίθενται προς 
φύλαξη και περίθαλψη.

7. Το αριθ. 8823/1−11−2010 έγγραφο του Τελωνείου Ρό−
δου περί εκκρεμών πρωτοκόλλων αζήτητων δειγμάτων 
ειδών CITES και διάθεσής τους στη Διεύθυνση Δασών 
Δωδεκανήσου.

8. Το αριθ. 989/8−2−2011 έγγραφο του Τελωνείου Ρόδου 
περί αναλυτικού καταλόγου των εκκρεμών πρωτοκόλ−
λων αζήτητων δειγμάτων ειδών CITES με αριθ. 7693/91, 
6804/94, 6936/94, 7110/98, 1375/01 και 5483/02.

9. Το αριθ. 115388/106/18−1−2011 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας/ Τμήμα Δι−
εθνών Συμβάσεων (Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES) 
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής, με το οποίο προτείνεται, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης CITES στη 
χώρα μας και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 57 
του Ν. 2637/98, να παραδοθούν τα ανωτέρω είδη από το 
Τελωνείο Ρόδου στη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου.

10. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/07−10−2009).

11. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/05−11−2009).

12. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α1142500ΕΞ2010 (ΦΕΚ 1725/Β/3−11−2010) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι−
κονομικών.

13. Την υπ’ αριθμ. 52167/21−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 2514/τ.Β΄/22−12−2009).

14. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/07−09−2010).

15. Την ανάγκη διόρθωσης της νομικής κατάστασης 
των δειγμάτων ειδών CITES που έχουν περιέλθει στην 
κυριότητα του Δημοσίου ως αζήτητα με πράξεις του 
Τελωνείου Ρόδου. 

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παράδοση των ακόλουθων ειδών 
CITES, κυριότητας Δημοσίου, όπως αναφέρονται ανά 
πρωτόκολλο αζητήτων του Τελωνείου Ρόδου, στη Δι−
εύθυνση Δασών Δωδεκανήσου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου:

α) Είκοσι (20) τεμάχια ξύλινα διακοσμητικά αντικεί−
μενα και δεκαεννέα (19) τεμάχια τεχνουργήματα από 
ελεφαντόδοντο (ΠΑ 7693/91).

β) Επτά (7) τεμάχια κατεργασμένα ελεφαντόδοντα 
(ΠΑ 6804/94).

γ) Έξι (6) τεμάχια κατεργασμένα ελεφαντόδοντα (ΠΑ 
6936/94).

δ) Τριάντα−επτά (37) τεμάχια τεχνουργήματα από ελε−
φαντόδοντο και μια συσκευασία με εβδομήντα−τρία (73) 
τεμάχια μικροαντικειμένων από ελεφαντόδοντο.

ε) Ένα (1) δέρμα από λύκο και ένα (1) δέρμα από αλε−
πού (ΠΑ 1375/01).

στ) Δύο (2) ουρές γουνοδέρματα (ΠΑ 5483/02).
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευ−

σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ Θ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
Αριθμ. 2/37511/0023Α (2)
      Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 16/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του Ν. 2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).
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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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17A/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/17.8.2010).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81Α/2.7.1982).

9. 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).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

12. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).

13. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112Α/2010).

14. Την υπ’ αριθμ. 2/36244/0023Α/10−05−2011, απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων 
Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδο−
μάδων έκδοσης 13/05/2011 και λήξης στις 11/11/2011.

15. Το αρ. πρωτ. 768/11−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονομα−
στικής αξίας δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€ 10.000.000,00) 
με ημερομηνία διακανονισμού 16−05−2011, σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:

ISIN: GR0002083468
ΛΗΞΗ: 11/11/2011
ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ: 10.000.000,00 €
ΚΑΘ. ΤΙΜΗ: 97,28%
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 9.728.000,00 €
ΜΗ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ: 272.000,00 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/5/2011

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δη−
μόσιο θα καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 
εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων 
ευρώ (€ 9.728.000,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/37465/0023Α (3)

      Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου 
στις 16/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του Ν. 2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του Ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31Α/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
Ν. 2682/99 (ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του Ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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 151A/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την υπ’ αριθμ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β/2006).
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13. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112Α/2010).

14. Το αρ. πρωτ. 768/11−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ημερομηνία διακανονισμού 16−05−2011 ομολόγων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας έντεκα 
εκατομμυρίων (€ 11.000.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία 
του παρακάτω πίνακα: 

ISIN: GR0114019442
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 16/5/2011
ΛΗΞΗ: 20/08/11
ΤΟΚ.: 3,90%
ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ: 11.000.000,00 €
ΚΑΘ. ΑΞΙΑ: 99,15%
ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 10.906.500,00 €
ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ: 316.167,12 €
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 11.222.667,12 €

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 16−05−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το 
συνολικό ποσό των έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων 
είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και 
δώδεκα λεπτών (€ 11.222.667,12), ποσό το οποίο αντιστοι−
χεί σε € 10.906.500,00 για αξία διακανονισμού, πλέον 
€ 316.167,12 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/39707/0023 (4)
    Έγκριση καταβολής αμοιβής στο δικηγορικό γραφείο 

ALLEN & OVERY, για νομικές υπηρεσίες και εργασί−
ες που προσέφερε ως νομικός εκπρόσωπος του Ελ−
ληνικού Δημοσίου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16/Α) 

«Ρύθμιση θεμάτων Δημοσίου Χρέους», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2628/98 
(ΦΕΚ 151/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 
247/Α) Δημόσιο Λογιστικό Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.λπ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 38 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/17.8.2010).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με επωνυμία Οργανισμός 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6−7−1999).

4. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

5. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 181/26.01.2011 
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

8. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 
8,100.00 GBP περίπου θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμέ−
νες πιστώσεις του ΚΑΕ 23/200/6311 του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή αμοιβής μέχρι ποσού οκτώ 
χιλιάδων εκατό λιρών Αγγλίας (8,100.00GBP) στο δικη−
γορικό γραφείο ALLEN & OVERY, για νομικές υπηρεσίες 
και εργασίες που προσέφερε ως νομικός εκπρόσωπος 
του Ελληνικού Δημοσίου, σχετικά με τη διαφορά που 
προέκυψε μεταξύ της ISDA αποτίμησης και της νέας 
τιμής που συμφωνήθηκε με την τράπεζα HSBC, για δύο 
συμβάσεις παραγώγων (cross currency swaps) που είχε 
αρχικά συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο με την Τράπεζα 
Lehman Brothers και αντικατέστησε με αντισυμβαλλό−
μενη την HSBC.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Φ.000/56333 (5)
    Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2919/2001 

(ΦΕΚ 128Α΄/2001) «Για τη στελέχωση και λειτουργία 
του ΚΕΤΕΘΑ».

β. Τις από, 19 Νοε. 2001 (ΦΕΚ 4Β΄/2002), 14 Νοε. 2002 
(ΦΕΚ 1604 Β΄/30 Δεκ. 2002), 5 Μαΐου 2003 (ΦΕΚ 1123 Β΄/
8 Αυγ. 2003), 8 Δεκ 2003 (ΦΕΚ 213 Β΄/5 Φεβ. 2004), 20 
Μαΐου 2004 (ΦΕΚ 992 Β΄/2 Ιουλ. 2004) 8 Δεκ 2004 (ΦΕΚ 
1954 Β΄/30−12−2004), 3 Ιουν. 2005 (ΦΕΚ 930 Β΄/6 Ιουλ. 
2005), 14 Νοε. 2005 (ΦΕΚ 1783 Β΄/20 Δεκ. 2005), 22 Μαΐου 
2006 (ΦΕΚ 983 Β΄/25 Ιουλ. 2006), 11 Δεκ. 2006 (ΦΕΚ 23 Β΄/ 
17 Ιαν. 2007), 8 Ιουν. 2007 (ΦΕΚ 1235 Β΄/18 Ιουλ. 2007), 
6 Δεκ. 2007 (ΦΕΚ 306 Β΄/26 Φεβ. 2008), 23 Ιουν. 2008 
(ΦΕΚ Β΄ 1651/14 Αυγ. 2008), 17 Δεκ. 2008 (ΦΕΚ Β΄ 209/
9 Φεβ. 2009), 9 Ιουνίου 2009 (ΦΕΚ Β΄ 21 Ιουλίου 2009), 
27 Νοε. 2009 (ΦΕΚ 9 Β΄/13 Ιαν. 2010) και 04 Μαρτ. 2010 
(ΦΕΚ 896 Β΄ 22 Ιουν. 2010 αποφάσεις του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, «Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ)».

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο:
Παρατείνεται μέχρι 31/10/2011 η προβλεπόμενη στο 

σχετικό νόμο προθεσμία έκδοσης του Π.Δ. (Οργανισμός 
ΚΕΤΕΘΑ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/29466/0023Α (1)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
στις 11/04/2011.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ16Α/8.2.1994).
2. 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 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16 Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011. 

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 ομολογι−
ακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πεντα−
ετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β/2006). 

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε−
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 

15. Το αρ. πρωτ. 616/06−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί 
προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 11−04−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας έξι 
εκατομμυρίων ευρώ (€ 6.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 
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14648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ISIN ΛΗΞΗ ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
TΙΜΗ

ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GRO114019442 20/08/11 2.000.000,00 99,55% 1.991.000,00 50.005,48 2.041.005,48
GRO124015497 18/05/11 4.000.000,00 100,00% 3.999.600,00 192.306,85 4.191.906,85

ΣΥΝΟΛΟ 6.000.000,00 5.990.600,00 242.312,33 6.232.912,33

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 11−04−2011 στην Τράπεζα Πει−
ραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα 
δυο χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 6.232.912,33), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 
€ 5.990.600,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 242.312,33 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 7 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ö

     Αριθμ. 2/30309/0023Α (2)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσί−

ου με ημερομηνία διακανονισμού 11/04/2011.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ16Α/1994).
2. 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 43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151 Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και τύπος εντό−

κων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» 
(ΦΕΚ615Β/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009)

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Την αρ. 2/20911/0023Α/08−03−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 11/03/2011 και λήξης στις 09/09/2011 (ΦΕΚ 
23 Β/2011).

15. Την αρ. 2/12332/0023Α/8−02−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 11/2/2011 και λήξης στις 12/08/2011 (ΦΕΚ 
337/Β/2011).

16. Την αρ. 2/1976/0023Α/11−01−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 14/01/2011 και λήξης στις 15/07/2011 (ΦΕΚ 
23 Β/2011).

17. Το αρ. πρωτ. 575/31−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσί−
ου εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, 
ονομαστικής αξίας δεκαοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€ 
18.000.000,00) με ημερομηνία διακανονισμού 11−04−2011, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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ISIN ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΜΗ ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ

GR0002081447 9/9/2011 2.000.000,00 97,92% 1.958.400,00 41.600,00
GR0002080431 12/08/11 7.000.000,00 98,30% 6.881.000,00 119.000,00
GR0002079425 15/7/2011 9.000.000,00 98,68 8.881.200,00 118.800,00

ΣΥΝΟΛΟ 18.000.000,00 17.720.600,00 279.400,00

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην Τράπεζα Πειραιώς το συνολικό 
ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 17.720.600,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ö

    Αριθμ. 2/30721/0023Α (3)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−

σίου με ημερομηνία διακανονισμού 13/04/2011.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ16Α/1994).
2. 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 43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας & Οικονομικών «Όροι και τύπος εντό−
κων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» 
(ΦΕΚ615Β/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009)

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια΄ και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Την αρ. 2/76679/0023Α/9−11−2010, απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων έκδοσης 
12/11/2010 και λήξης στις 13/5/2011 (ΦΕΚ 1832/Β/2010).

15. Την αρ. 2/20911/0023Α/08−03−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομά−
δων έκδοσης 11/03/2011 και λήξης στις 09/09/2011 (ΦΕΚ 
23 Β/2011).

16. Το αρ. πρωτ. 628/08−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονομα−
στικής αξίας τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000,00) 
με ημερομηνία διακανονισμού 13−04−2011, σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΜΗ ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ

GR0002081447 9/9/2011 2.000.000,00 97,97% 1.959.400,00 40.600,00
GR0002078419 13/5/2011 1.000.000,00 99,63% 996.300,00 3.700,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.000.000,00 2.955.700,00 44.300,00
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Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δη−
μόσιο θα καταβάλει στην Τράπεζα Πειραιώς το συνολι−
κό ποσό των δυο εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα 
πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 2.955.700,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ö
     Αριθμ. 2/30563/0023Α (4)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
στις 13/04/2011.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ16Α/8.2.1994).
2. 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 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 
(ΦΕΚ 151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 2682/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β 73−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011. 

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006). 

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε−
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 

15. Το αρ. πρωτ. 628/08−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 13−04−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας εκα−
τόν είκοσι ενός εκατομμυρίων ευρώ (€121.000.000,00), 
σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα: 

ISIN ΛΗΞΗ ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣ

ΜΟΥ

ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 20/08/11 65.000.000,00 99,463% 64.650.950,00 1.639.068,49 66.290.018,49
GRO124015497 18/05/11 56.000.000,00 99,99% 55.994.400,00 2.708.712,33 58.703.112,33

ΣΥΝΟΛΟ 121.000.000,00 120.645.350,00 4.347.780,82 124.993.130,82

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 13−04−2011 στην Τράπεζα Πει−
ραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων 
εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και ογδόντα δυο λεπτών (€ 124.993.130,82), ποσό το 
οποίο αντιστοιχεί σε € 120.645.350,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 4.347.780,82 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελ−

ληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 
13/05/2011 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε 
φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανο−
νισμού. ..................................................................................................... 1

Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 
13/05/2011 μέσω δημόσιας εγγραφής. ........................... 2

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημε−
ρομηνία δημοπρασίας 10/05/2011. .................................... 3

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
13/05/2011. .............................................................................................. 4

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορο−
λογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 καθώς και 
της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για 
ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων. ................................... 5

Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία 
Βάρης − Βούλας – Βουλιαγμένης. ..................................... 6

 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας 
κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες και κα−
τανομής αυτής στους υπηρετούντες υπαλλήλους 
στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, που ασχο−
λούνται στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δά−
κου της ελιάς έτους 2011. ....................................................... 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/36244/0023Α (1)
  Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 13/05/2011 
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).

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/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 «Μίσθωση 
ακινήτων για την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.» 
(ΦΕΚ 76 Α/2003).

5. 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/27.9.2000).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. 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/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου» (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997).

10. 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/23.05.2001).

11. Την αριθμ. 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).
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12. Την αριθμ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2011» (ΦΕΚ 2238 Β/2010).

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το με αριθμ. 739/06−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 10/05/2011 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία 
της δημοπρασίας στις 10 Μαΐου 2011, μέσω της οποίας 
θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη 
μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα μετά 
την ημερομηνία διακανονισμού.

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

είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 13η Μαΐου 2011 και 
ημερομηνία λήξης την 11η Νοεμβρίου 2011.

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 δισε−
κατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια Ευρώ 
(€1.250.000.000,00).

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 φο−
ρολόγηση βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει 
κατά την έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του 
φόρου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
φορολόγησης των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Στη Δημοπρασία συμμετέχουν με ανταγωνιστικές 

προσφορές μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς 
(Β.Δ.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει βάσει του Κανονισμού 
Λειτουργίας Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την 
Τρίτη 10 Μαΐου 2011, 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 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 υπο−
βάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη αντα−
γωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που θα δια−
τίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του Ελληνικού 
Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του δημοπρατούμε−
νου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερόμενους γίνεται 
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη ανταγωνιστικές 
προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποι−
ούνται 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 
Μαΐου 2011 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 Μαΐου 2011 
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 εντός δύο 
εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος της 12ης Μαΐου 2011), να υποβάλουν προσφορές 
μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στην τιμή της τελευ−
ταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία 
(cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι συνολικής ονομα−
στικής αξίας ίσης προς το 30% του δημοπρατούμενου 
ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική ονομαστική αξία 
των νέων προσφορών υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, 
η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν Βασικό Διαπραγ−
ματευτή θα γίνεται με την αναλογία που προκύπτει από 
το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου 
στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές των προη−
γουμένων της παρούσας, τριών δημοπρασιών. Το τυχόν 
αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού θα κατανέμεται 
εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους Βασικούς Διαπραγμα−
τευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 12ης Μαΐου 
2011, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 13 Μαΐου 2011, 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 

13ης Μαΐου 2011 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε 
εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρα−
σκευή 20 Μαΐου 2011, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπε−
ζες, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς οι οποίοι 
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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 απερι−
όριστα 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 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 Μαΐου 
2011 για φυσικά πρόσωπα.

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 φο−
ρείς ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων 
γραμματίων από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο ISIN 
Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη 
διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης ημέρας, 
ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών 
στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του 
ISIN Β μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να 
απευθύνονται στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτη−
μένους 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.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετι−
κές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. 2/37027/0023Α (2)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 13/05/2011 
μέσω δημόσιας εγγραφής.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).

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/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

5. 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/27.9.2000).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ151 Α/6.7.1999).

8. 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. 1266/82 
(ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

10. 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/23.5.2001).

11. 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».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές 
αγοράς έτους 2011».

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το με αριθμ. 739/06−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 10/05/2011 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό.

16. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 10ης Μαΐου 2011, αποφασίζουμε:
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Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 13η Μαΐου 2011 και ημερο−
μηνία λήξης την 11η Νοεμβρίου 2011.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσής τους με επιτόκιο σταθερό για όλη την 
διάρκειά τους, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω. Ο τόκος, 
ο οποίος προκαταβάλλεται, υπολογίζεται εσωτερικά με 
βάση έτος 360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών 
(ACT/360).

Το επιτόκιο των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε 4,88%, 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 10ης Μαΐου 2011.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος 
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.

Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, 
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β). 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 θα αρχίσει την 
Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 
11 Μαΐου 2011.

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 διά−
θεσης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής 
αξίας 15.000 Ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα 
γίνονται από το Σ.Α.Τ. του 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 του 
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. 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 Ελ−
ληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β/23.5.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
  Αριθμ.     2/37034/0023Α (3)

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με 
ημερομηνία δημοπρασίας 10/05/2011.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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. Την υπ’ αριθμ. 2/36244/0023Α/10−05−2011 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων 
Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδο−
μάδων στις 13/05/2011 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης 
σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονι−
σμού».

4. Τα αποτελέσματα της από 10/05/2011 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
26 εβδομάδων.

5. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).

6. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/57 και ν. 2166/82, που θα 
εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 10 Μαΐου 2011 για εξά−
μηνη διάρκεια ή 26 εβδομάδων σε 4,88%.

2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυ−
ψε κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 
10/05/2011.

3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό 
διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/32781/0023/Α (1)

  Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
στις 27/04/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1994).

2. 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/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη, του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16/Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/B΄/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 ομολογι−
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ακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πεντα−
ετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695/Β/2006).

14. 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).

15. Το αρ 668/20−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί 
προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφα−
σίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 27−04−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας εκα−
τόν εξήντα δυο εκατομμυρίων ευρώ (€ 162.000.000,00), 
σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
GR0114019442 20/08/11 72.000.000,00 98,97% 71.258.400,00 1.923.287,676 73.181.687,67
GR0124015497 18/05/11 90.000.000,00 99,99% 89.991.000,00 4.537.972,60 94.528.972,60

ΣΥΝΟΛΟ 162.000.000,00 161.249.400,00 6.461.260,27 167.710.660,27

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 27−04−2011 στην Εθνική Τράπεζα, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των εκατόν εξήντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων 
δέκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (€ 167.710.660,27), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 
161.249.400,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 6.461.260,27 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 
F

   Αριθ. 2/32787/0023Α (2)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσί−

ου με ημερομηνία διακανονισμού 27/04/2011 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α/1994).

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 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/A /1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16/Α/1999).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/1997)».

8. 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/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και τύπος εντό−
κων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ» (ΦΕΚ 
615/Β/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/A/1998).

11. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α/2009)

12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β/2009).

13.Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112/Α/2010).

14. Την αρ. 2/31166/0023Α/18−4−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομά−
δων έκδοσης 26/04/2011 και λήξης στις 22/07/2011.

15. Το αρ 668/20.4.2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί 
προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασί−
ζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονομα−
στικής αξίας δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€ 10.000.000,00) 
με ημερομηνία διακανονισμού 27−04−2011, σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:
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ISIN ΛΗΞΗ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ

GR0000083833 22/7/2011 10.000.000,00 98,90% 9.890.000,00 110.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.000.000,00 9.890.000,00 110.000,00

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα το συνολικό 
ποσό των εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€9.890.000,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   Αριθ. 2/33888/0023Α (3)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 2/5/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1994).
2. 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/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31/Α/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16/Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ.2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 

κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/Β΄/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−1−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/1/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695/Β/2006).

14. 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).

15. Το αρ. πρωτ. 706/27−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 2−5−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας δε−
καπέντε εκατομμυρίων (€ 15.000.000,00), σύμφωνα με 
τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 

ΤΙΜΗ
ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ. 
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

GR0114019442 2/5/2011 24/05/06 20/08/11 3,90% 14.000.000,00 99,03% 13.864.200,00 381.452,05 14.245.652,05

GR0124015497 2/5/2011 30/01/01 18/05/11 5,35% 1.000.000,00 99,95% 999.500,00 51.154,79 1.050.654,79

ΣΥΝΟΛΟ 15.000.000,00 14.863.700,00 432.606,84 15.296.306,84

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 02−05−2011 στην Εθνική Τράπεζα, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα 
έξι χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€ 15.296.306,84), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 
€ 14.863.700,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 432.606,84 για δεδουλευμένους τόκους.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 
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   Αριθ. 2/35799/0023Α (4)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 31/05/2011 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1994).

3. 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/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 /Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16/Α/99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009).

10. Την αρ. 2/67009/0004/11−10−2010 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε−
ων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο−
μικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ/Β/1668/21−10−2010).

11. Την αριθμ. 2/16773/0023/A/20.03.2003 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003 
κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δα−
νείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.07.2025», καθώς και τις 
αριθμ. 2/5333/0023Α/30−1−2004, 2/17201/0023Α/2−4−2004, 
2/32020/0023Α/16−6−2005 και 2/18746/0023Α/7−4−2006 
όμοιες, για την επανέκδοση (re opening) στις 3/2/2004, 
5/4/2004, 21/6/2005 και 12/4/2006, αντίστοιχα.

12. Την αριθμ. 2/13615/0023/Α/13−3−2006 (ΦΕΚ 387 /Β/30−
03−2006) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της 
ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομο−
λόγων, λήξης 25.07.2025, έτος βάσης 2005=100», απο−
φασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιη μένων ομολόγων, ISIN GR 03 38001 531, λήξης 
25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το μήνα Μάιο 
2011 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
(ΙNDEX RATIO)

ANAΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31/05/2011 7.200.000.000,00 112,06032 1,18165 8.507.880.000.00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/05/2011 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε−
ρομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2005=100 στο 94,83337, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Μαΐου 2011

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ 
F

   Αριθ. 2/35798/0023Α (5)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 31/05/2011 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 

της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1994).

3. 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 
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Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 /99 
(ΦΕΚ 16 Α/ 99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/ 2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α/6.7.1998).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009).

10. Την αρ. 2/67009/0004/11−10−2010 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε−
ων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο−
μικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1668/21−10−2010).

11. Την αριθμ. 2/22468/0023 Α/12−04−2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου 
Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία έκδοσης 16/4/2007, 
καθώς και την αρ. 2/4897/0023 Α/28−1−2008 όμοια για 
την επανέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου, απο−
φασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα−
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR 03 38002 547, λήξης 
25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30% λόγω της εξέλιξης 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με 
τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το μήνα Μάιο 
2011 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
(ΙNDEX RATIO)

ANAΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31/05/2011 7.500.000.000,00 112,06032 1,09459 8.209.425.000.00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/05/2011 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε−
ρομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,37677, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος 
(unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυ−
λοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Μαΐου 2011

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ 
F

   Αριθ. 2/35795/0023Α (6)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ−

νων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 31/05/2011 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1994).

3. 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/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/ 99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 
«Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου 
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Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/ 
Α/6.7.1998).

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009).

10. Την αρ. 2/67009/0004/11−10−2010 απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε−
ων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο−
μικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ Β/1668/21−10−2010).

11. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και τη 
συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημερο−
μηνία 29−3−2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου 
ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επανέκδοση του 
συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 
με ημερομηνία 1−4−2008, αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμαριθ−
μοποιημένων ομολόγων, ISIN XS 0292467775, λήξης 25.07.2057, 
σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλιξης του Εναρμο−
νισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την Ευρωζώνη εξαι−
ρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους 
έκδοσής τους, για το μήνα Μάιο 2011 όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 
(ΙNDEX RATIO)

ANAΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

31/05/2011 1.600.000.000,00 112,06032 1,09415 1.750.640.000.00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/05/2011 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε−
ρομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται στο 102,41742, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος 
(unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των ομολόγων στο έτος βάσης 2005=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυ−
λοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται κατ’ έτος δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Μαΐου 2011

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ 
F

         Αριθμ. Δ17α/04/29/Φ.2.5 (7)
Τροποποίηση της αριθ. 80855/5439/06.08.92 κοινής από−

φασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περιορι−
σμός των Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 
Β΄ 573), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ17/02/54/
Φ2.5/06.05.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω−
τερικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 857).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2026/1992 «Ρύθμι−

ση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας 
διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43).

2. Τις διατάξεις της αριθ. 80855/5439/06.08.92 κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυ−
βέρνησης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
«Περιορισμός των Συλλογικών Οργάνων του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έρ−
γων» (ΦΕΚ Β΄ 573), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
Δ17/02/54/Φ2.5/06.05.2008 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Τροποποίηση της αριθ. 
80855/5439/06.08.92 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Προεδρίας της  Κυβέρνησης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Υφυπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τον περιορισμό των συλλογικών οργά−

νων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β΄ 857). 

 3. Την αρ. 383/18−1−2010 (ΦΕΚ Β΄ 29) απόφαση Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 
Γεωργίου Ντόλιου».

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού δια−
τάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 
98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 5 της αριθ. 80855/5439/06.08.92 κοινής από−
φασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 
573), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ17/02/54/
Φ2.5/06.05.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω−
τερικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., (ΦΕΚ Β΄ 857), προστίθεται 
εδάφιο, ως εξής: 

«Ειδικά στις περιπτώσεις εξέτασης αιτήσεων θερα−
πείας, που αφορούν έργα των εποπτευόμενων Νομικών 
Προσώπων, στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων συμμετέχει 
ως μέλος και εισηγητής ο Προϊστάμενος της καθ΄ ύλην 
αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων». 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/40507/0023Α (1)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
26/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/1994).

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 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16 Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/1995) και του άρθρου 64 του 
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286Β/1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370Β/2001).

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 151A/1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408Β/2009). 

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006). 

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010). 

14. Το αρ. πρωτ. 849/23−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 26−05−2011, ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας είκο−
σι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€ 28.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:
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Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 26−05−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το 
συνολικό ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων πεντακο−
σίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ και 
ογδόντα πέντε λεπτών (€ 28.557.506,85), ποσό το οποίο

αντιστοιχεί σε € 27.722.800,00 για αξία διακανονισμού, 
πλέον € 834.706,85 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. 2/40194/0023Α (2)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

25/05/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).
2. 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 43Α/1994).

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 178Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 
Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247Α/1995) και του άρθρου 64 του 
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370Β/2001).

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 151A/1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/2009). 

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006). 

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Το αρ. πρωτ. 842/20−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ημερομηνία διακανονισμού 25−05−2011, ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας τρι−
άντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 30.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 25−05−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το 
συνολικό ποσό των τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων 
ενενήντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών ευρώ και 
είκοσι εννέα λεπτών (€ 30.597.123,29), ποσό το οποίο 

αντιστοιχεί σε € 29.706.000,00 για αξία διακανονισμού, 
πλέον € 891.123,29 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας.

  Με την υπ’ αριθμ. 74264/3.1.2011 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3660/2008 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από 
την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/7.5.2008), μεταφέρονται στην Απο−
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, οι 
κάτωθι υπάλληλοι της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης 
Α.Ε. (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 
κατηγορίας που συστήνονται με την απόφαση αυτή:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑ−
ΚΩΝ − ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 

Πάκος Αναστάσιος του Παναγιώτη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
1. Τσερέπας Παναγιώτης του Θεοφάνη
2. Ντάσιος Ευάγγελος του Βασιλείου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩ−

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
Δημοπούλου Καλλιρόη του Ασημάκη
Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωρινές προσωποπα−

γείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταρ−
γούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των 
μεταφερόμενων.

Οι ως άνω υπάλληλοι διατηρούν ως προσωπική διαφορά 
τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές οι οποίες μειώνονται με 
οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιο−
δήποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς 
τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης.

(Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. Ν. Λάρισας 495/14.3.2011). 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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15986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

    Αριθμ. 8128 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2131/3.2.2011 κοινής υπουρ−

γικής απόφασης (ΦΕΚ 418/B/16.3.2011) «Τροποποίη−
ση της υπ’ αριθμ. 16822/2.9.2010 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 1515/Β/7.9.2010) «Καθορισμός ημε−
ρήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών 
εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης 
προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολο−
γισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε».

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/93 «Περί Οργανισμού 

της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθ−
μίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη−
σης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α΄ 
102/24.5.2004).

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009) 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/28.09.2010) 
«Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του ΠΔ 98 του 2010 (ΦΕΚ 172/
Α/30.09.2010) «Διορισμός Υφυπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ−
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες δια−
τάξεις».

7. Τις αρ. πρωτ. 23144/1.12.2010 και 3465/24.2.2011 κα−
ταγγελίες της εφημερίδας «ΖΩ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ − ΕΔΩ ΗΡΑ−
ΚΛΕΙΟ».

8.  Το Ενημερωτικό σημείωμα ΑΠ 99/21.3.2011 της 
Διεύθυνσης Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών 
Οργανώσεων.

9. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσι−
εύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 2131/3.2.2011 κοινής υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ 418/B/16.3.2011) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
16822/2.9.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1515/
Β/7.9.2010) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνε−
λεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε».

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/φ.1/2/22993/2.11.2010 (ΦΕΚ 1717/
Β/2.11.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γεώργιο 
Πεταλωτή».

12. Απόφαση 46498/ΔΙΟΕ 1913/13.10.2010, ΦΕΚ 
1642/14.10.2010/Τεύχος Β «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, Κων/νο Ρόβλια».

13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2131/3.2.2011 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 418/B/16.3.2011) «Τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. 16822/2.9.2010 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 1515/Β/7.9.2010) ‘’Καθορισμός ημερήσιων 
και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων 
που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσε−
ων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε’’» και διαγράφουμε την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ» με έδρα το Νέο Ηράκλειο Αττικής διότι με τις 
υπ’ αριθμ. 23144/1.12.2010 και 3465/24.2.2011 καταγγελίες 
της εφημερίδας «ΖΩ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ − ΕΔΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟ» και 
μετά από έλεγχο των καταγγελλομένων στοιχείων από 
την Υπηρεσία προέκυψε ότι δεν πληροί τις προϋποθέ−
σεις του αρ.2 παρ.1 περ. ε του ν.3548/2007, όπως ισχύει 
και ειδικότερα δεν περιλαμβάνει το ελάχιστο ποσοστό 
της ύλης που όπως απαιτεί ο ως άνω νόμος, πρέπει να 
αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του νομού, 
όπου έχει την έδρα της η εφημερίδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 4 Μαΐου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ 

F  
   Αριθ. 2/31104/0023Α (3)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 
19/04/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31Α/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
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ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ.2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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 151Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011. 

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006). 

14. 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). 

15. Τα αρ. πρωτ. 630/11−04−2011, 637/12−04−2011 και 
647/14−4−2011 έγγραφα του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί προαγοράς 
τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 19−04−2011 ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 
πενήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 55.000.000,00), 
σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 19−04−2011 στην Τράπεζα 
Πειραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, 
το συνολικό ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων τε−
τρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα 
πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 56.469.685,76), 
ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 54.766.820,00 για αξία 

διακανονισμού, πλέον € 1.702.865,76 για δεδουλευμένους 
τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F

    Αριθ. 2/33477/0023Α (4)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

29/04/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο. 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.. 1997 απόφαση 
του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών 
σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων 
του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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 151Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
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αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011. 

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006). 

14. 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). 

15. Το αρ. πρωτ. 684/26−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 29−04−2011 ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας 
σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων (€ 44.000.000,00), 
σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 29−04−2011 στην Τράπεζα 
Πειραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, 
το συνολικό ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων 
εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δεκατρι−
ών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 45.147.813,70), ποσό 
το οποίο αντιστοιχεί σε € 43.677.600,00 για αξία δια−

κανονισμού, πλέον € 1.470.213,70 για δεδουλευμένους 
τόκους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

   Αριθ. 2/33308/0023Α (5)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

28/04/2011 .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99 
(ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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 151Α/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011. 

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 ομολογι−
ακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πεντα−
ετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β/2006). 

14. 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). 

15. Το αρ. πρωτ. 670/21−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 28−04−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας επτά 
εκατομμυρίων (€ 7.000.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία 
του παρακάτω πίνακα:

F
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Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 28−04−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα της Ελλάδος Α.Ε., όπως φαίνεται και στον παρα−
πάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων 
διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα 
δύο ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (€ 7.217.582,19), ποσό το 

οποίο αντιστοιχεί σε € 6.958.600,00 για αξία διακανονι−
σμού, πλέον € 258.982,19 για δεδουλευμένους τόκους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 
F

   Αριθμ. Φ.12/443/51800/Γ1 (6)
Θέματα στελέχωσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμι−

ας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαι−
δευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης 
των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 
− Άξονας Προτεραιότητας 1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότητας 2» και 
«Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προ−
τεραιότητας 3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9, περίπτωση (εε), του άρθρου 

3 και την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 
του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την 
παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, 
τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2, περίπτωση γ του άρθρου 
24, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες Διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 3 και την 
παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188, 
τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες Διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 73 περίπτωση 
α΄ του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/2006, τ. Α΄), «Αναδιάρθρω−
ση των κλάδων του Ταμείου συντάξεων Μηχανικών και 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση 
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 10 του Ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ 71/2010, τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του 
Ν.  3879/2010, (ΦΕΚ 163, τ.Α΄), «Ανάπτυξη της Δια Βίου 
Μάθησης και λοιπές Διατάξεις».

7. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 10, του Π.Δ 
201/1998, (ΦΕΚ 161, τ.Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των 
Δημοτικών Σχολείων».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Ν. 3149/2003 
(ΦΕΚ 141, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267, τ.Α΄) και του άρθρου 8, παρ. 1 του 
Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267, τ.Α΄). 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009,(ΦΕΚ 213, τ.Α΄): «Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, κ.λπ.».

11. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 απόφα−
σης (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8−1−2010) περί «καθορισμού αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλο−
πούλου και Ιωάννη Πανάρετου». 

12. Τις διατάξεις της με αριθμ. 2672 (ΦΕΚ 2408, τ.Β΄/03−
12−2009) απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 

13. Την υπ’ αρ. 11333/29−07−10 απόφαση ένταξης της 
Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας 
Προτεραιότητας 1», την υπ’ αρ. 11334/29−07−10 απόφαση 
ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιό−
τητας−Άξονας Προτεραιότητας 2», όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 18546/20−10−10 όμοια απόφαση και την 
υπ’ αρ. 11335/29−07−10 απόφαση ένταξης της Πράξης 
«Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προ−
τεραιότητας 3».

14. Τις με αριθμ. 23/2010 και 26/2010 Πράξεις του Τμή−
ματος Π.Ε. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και το 
με αριθμ. 27/2010 Πρακτικό του Συντονιστικού Συμβου−
λίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

15. Ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του ΠΔΕ του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και 
συγκεκριμένα για τα σχολικά έτη 2010−11, 2011−12 και 
2012−13 καλύπτεται από τις ΣΑΕ 2010ΣΕ04580067 (πε−
ρίπου 420.000 € για το 2011, 1.000.000 € για το 2012 
και 580.000 € για το 2013), 2010ΣΕ04580068 (περίπου 
2.625.000 € για το 2011, 3.500.000 € για το 2012 και 
2.042.000 € για το 2013) και 2010ΣΕ04580069 (περίπου 
62.500 € για το 2011, 150.000 € για το 2012 και 87.500 € 
για το 2013) των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προ−
τεραιότητας−Άξονας Προτεραιότητας 1», «Ζώνες Εκ−
παιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προτεραιότητας 
2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας 
Προτεραιότητας 3», αντίστοιχα, οι οποίες έχουν εντα−
χθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, αποφασίζουμε:
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/41958/0023Α (1)
    Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 2.6.2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 

«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία 
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−

σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι 
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α΄/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/
1999 (ΦΕΚ 16/Α΄/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17−8−2010).

7. Την αριθ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου» (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997).

8. Την αριθ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και κειμένου 
των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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΄/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

11. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αριθ. 2/27162/0023/Α΄/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24.5.2006 ομο−
λογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
πενταετούς διάρκειας, λήξης 20.8.2011 (ΦΕΚ 695 Β΄/2006).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
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γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).

14. Το αριθ. 882/30.5.2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί 
προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφα−
σίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 2.6.2011 ομολόγου του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας έξι 
εκατομμυρίων ευρώ (€ 6.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN
ΗΜ/ΝΙΑ

ΔΙΑΚΑΝΟ−
ΝΙΣΜΟΥ

ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ.
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ
ΔΙΑΚΑΝΟ−
ΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΔ.
ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

GR0114019442 2.6.2011 20.8.11 3,90% 6.000.000,00 98,83% 5.929.800,00 183.353,42 6.113.153,42

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 2.6.2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το 
συνολικό ποσό των έξι εκατομμυρίων εκατό δέκα τριών 
χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών ευρώ και σαράντα δύο 
λεπτών (€ 6.113.153,42), ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 
€5.929.800,00 για αξία διακανονισμού, πλέον €183.353,42 
για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθ. Δ19Γ 5024465 ΕΞ 2011 (2)
Επέκταση του χώρου λειτουργίας του καταστήματος 

Αφορολογήτων Ειδών στο Συνοριακό Σταθμό Ευ−
ζώνων Κιλκίς για πώληση αφορολογήτων πετρελαι−
οειδών προϊόντων.

  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου 827/78 «περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών 
διατάξεων» (ΦΕΚ 194/Α΄/18−11−1978).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του 
Νόμου 2533/1997 «χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄/11−11−1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 86/79 «περί 
συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την 
εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολο−
γήτων και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως 
και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών 
εξωτερικού» (ΦΕΚ 17/Α΄/31−1−1979).

4. Την αριθ. Δ19Γ 5042565 ΕΞ2010/5−10−2010 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Επαναλειτουργία πρατηρί−
ων πώλησης πετρελαιοειδών προϊ ό ντων της εταιρείας 
«ΚΑΕ Α.Ε.» στους Μεθοριακούς Σταθμούς Κήπων Έβρου, 
Κακαβιάς και Ευζώνων» (ΦΕΚ 1671/Β΄/2010).

5. Την αριθ. Κ.3119/120/Β0019/17−11−94 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανάληψη της εκμετάλλευσης 
του καταστήματος αφορολογήτων ειδών των Ευζώνων 
από την «ΚΑΕ» Α.Ε.

6. Την αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι−
κονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β΄/3−11−2010).

7. Την αριθ. Δ6Α 1000473 ΕΞ2011/3−1−2011 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογρα−

φής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊ−
σταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμέ−
νους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και 
Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 
Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 46/Β΄/11).

8. Το αριθ. 1116/4−4−2011 αίτημα της εταιρείας «Κατα−
στήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», με το οποίο ζητά 
την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων και 
Αδασμολόγητων Ειδών στο Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων 
Κιλκίς με σκοπό την διάθεση αφορολογήτων πετρελαι−
οειδών προϊόντων.

9. Το αριθ. 1697/30−5−11 έγγραφο του Τελωνείου Ευ−
ζώνων με το οποίο μας διαβίβασε το από 30.5.2011 
Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής μετά του σχετικού 
σχεδιαγράμματος, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την επέκταση του καταστήματος πωλή−
σεως Αδασμοφορολόγητων Ειδών για πώληση αφορο−
λογήτων υγρών καυσίμων, εντός του τελωνειακά ελεγ−
χόμενου χώρου, στον Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων, στη 
θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο διάγραμμα 
κάλυψης του χώρου, που συνοδεύει το, από 30.5.2011 
πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 17 του 
Π.Δ. 86/79.

2. Η επέκταση του καταστήματος θα ευρίσκεται εντός 
οικοπέδου επιφάνειας εμβαδού 5.850,68 μ2 και θα πε−
ριλαμβάνει κτίσματα συνολικού εμβαδού 151,75 μ2, στέ−
γαστρο αντλιών 323,28 μ2, έξι (6) υπόγειες δεξαμενές 
154,495 μ2, καθώς και επτά (7) διπλές αντλίες και θα 
βρίσκεται πάντοτε υπό τελωνειακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος αυ−
τού ανήκει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα 
Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος, 
διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 86/79, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 
120 του Ν.2533/1997, από τις διατάξεις των υπουργικών 
αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές, που ρυθμί−
ζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου 
κ.λ.π των καταστημάτων, που εκμεταλλεύεται η εταιρία 
«Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε.».

5. Η απόφαση αυτή που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2011

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και ΕΦΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. 2/38106/0023Α (1)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 13 εβδομάδων στις 20/05/2011 μέσω δημο−
πρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την 
ημερομηνία διακανονισμού. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).

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/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 «Μίσθωση ακι−
νήτων για την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»(ΦΕΚ 
76 Α/2003).

5. 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/27.9.2000).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. 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/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του 
δημοσίου» (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997).

10. 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/23.05.2001).

11. 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).

12. Την αρ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2011» (ΦΕΚ 2238 Β/2010).

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
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αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το με αρ. πρωτ. 797/13−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 17/05/2011 και της διάθεσης τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία 
της δημοπρασίας στις 17 Μαΐου 2011, 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 20η Μαΐου 2011 και 
ημερομηνία λήξης την 19η Αυγούστου 2011.

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 δισε−
κατομμύριο διακόσια πενήντα εκατομμύρια Ευρώ (€ 
1.250.000.000,00).

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 φο−
ρολόγηση βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει 
κατά την έκδοση των τίτλων (10%). 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 Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την 
Τρίτη 17 Μαΐου 2011, 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 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 αξί−
ες 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 
17 Μαΐου 2011 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέ−
ρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 17 Μαΐου 2011 
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 εντός δύο 
εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος της 19ης Μαΐου 2011), να υποβάλουν προσφορές 
μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στην τιμή της τελευ−
ταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία 
(cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι συνολικής ονομα−
στικής αξίας ίσης προς το 30% του δημοπρατούμενου 
ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική ονομαστική αξία 
των νέων προσφορών υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, 
η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν Βασικό Διαπραγ−
ματευτή θα γίνεται με την αναλογία που προκύπτει από 
το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου 
στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές των προη−
γουμένων της παρούσας, τριών δημοπρασιών. Το τυχόν 
αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού θα κατανέμεται 
εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους Βασικούς Διαπραγμα−
τευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 19ης Μαΐου 
2011, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 20 Μαΐου 2011, 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 

20ης Μαΐου 2011 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε 
εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρα−
σκευή 27η Μαΐου 2011, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπε−
ζες, 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 απερι−
όριστα 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 
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διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και 
να έχουν μερίδα επενδυτή στο 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 20 Μαΐου 
2011 για φυσικά πρόσωπα.

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 φο−
ρείς ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων 
γραμματίων από το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο ISIN 
Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη 
διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης ημέρας, 
ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών 
στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του 
ISIN Β μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να 
απευθύνονται στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτη−
μένους 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.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2011, η οποία 
θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης 
του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F  
   Αριθ. 2/39186/0023Α (2)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
στις 20/05/2011. 

 Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−

νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β73−12−2009).

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 
695 Β/2006).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Το αριθ. 811/17−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί 
προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφα−
σίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 20−05−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων 
εκατομμυρίων (€ 14.000.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία 
του παρακάτω πίνακα:

ISIN
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΔΙΑΚΑΝΟ−
ΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ

GR0114019442 20/5/2011 24/05/06 20/08/11 3,90% 14.000.000,00 99,05% 13.867.000,00 408.378,08 14.275.378,08

ΣΥΝΟΛΟ 14.000.000,00 13.867.000,00 408.378,08 14.275.378,08
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18070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δη−
μόσιο θα καταβάλει στις 20−05−2011 στην Εθνική Τράπε−
ζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνο−
λικό ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ 
ευρώ και οκτώ λεπτών (€ 14.275.378,08), ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί σε € 13.867.000,00 για αξία διακανονισμού, 
πλέον € 408.378,08 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F  
   Αριθμ. 2/39082/0023Α (3)

Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
στις 19/05/2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/99 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ.2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370 Β/5−4−2001).

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/6.7.1998).

10. To Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213A/7−10−2009).

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20.8.2011 (ΦΕΚ 695 
Β΄ 2006).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

14. Το αριθμ. 803/16−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 19−05−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας δε−
κατριών εκατομμυρίων (€ 13.000.000,00), σύμφωνα με 
τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΔΙΑΚΑΝΟ−
ΝΙΣΜΟΥ

ΛΗΞΗ TOK. ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟ−
ΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0114019442 19/5/2011 20/08/11 3,90% 13.000.000,00 € 98,91% 12.858.300,00 € 377.819,18 € 13.236.119,18 €

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 19−05−2011 στην Εθνική 
Τράπεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνα−
κα, το συνολικό ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων 
διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν δεκαεννέα 
ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (€ 13.236.119,18), ποσό το 
οποίο αντιστοιχεί σε € 12.858.300,00 για αξία δια−
κανονισμού, πλέον € 377.819,18 για δεδουλευμένους 
τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

     Αριθμ. 2/39024/0023Α (4)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 13 εβδομάδων στις 20/05/2011 μέσω δημό−
σιας εγγραφής. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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/17.12.1990).

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/8.2.1994).
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ALEXANDROS
Highlight
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A /22.3.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).

5. 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/27.9.2000).

6. 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/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).

8. 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. 1266/82 
(ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).

9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».

10. Την αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας & Οικονομικών «Όροι και τύπος εντόκων 
γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (ΦΕΚ 615 
Β/23.5.2001).

11. 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).

12. Την αρ. 2/91007/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2011» (ΦΕΚ 2238 Β/2010).

13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).

14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).

15. Το με αρ. πρωτ. 797/13−05−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 17/05/2011 και της διάθεσης τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό.

16. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 17ης Μαΐου 2011, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, με 
ημερομηνία έκδοσης την 20η Μαΐου 2011 και ημερομηνία 
λήξης την 19η Αυγούστου 2011.

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 4,06% 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 17ης Μαΐου 2011.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος 
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία 
έκδοσης των τίτλων.

Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, 
μόνο σε φυσικά πρόσωπα − κατοίκους της Ε.Ε., αφού 
εκδοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β). 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 θα αρχίσει τη 
Δευτέρα 16 Μαΐου 2011 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 
18 Μαΐου 2011.

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 διά−
θεσης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής 
αξίας 15.000 Ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα 
γίνονται από το Σ.Α.Τ. του 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 γραμματί−
ων, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, 
επιστρέφεται 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 του 
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. Εκεί οι τίτλοι 
θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για την διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επεν−
δυτικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσι−
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οδοτημένους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης 
θα δοθεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθε−
τηρίου Αξιών 0,04%.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας 2/89260/0023/29−
12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελληνι−
κου Δημοσίου»  (ΦΕΚ 615 Β/23.5.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2011, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F  
   Αριθμ. 14090 (5)
Καθορισμός Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων στο Αγρο−

τικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 43 παρ. 3 του ν. 2776/

1999 (ΦΕΚ Α’ 291) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α’97) «Ευ−

εργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και 
υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα 
ή σπουδές», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα Π.Δ. 378/2001 (ΦΕΚ Α’ 252), 333/2003 (ΦΕΚ Α’ 285), 
75/2005 (ΦΕΚ Α΄ 114) και 240/2007 (ΦΕΚ Α’ 283).

3. Την αριθ. 13/6−5−2011 πρόταση του Συμβουλίου Ερ−
γασίας Κρατουμένων του Αγροτικού Καταστήματος 
Αγιάς.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις θέσεις εργασίας κρατουμένων στο 
κλειστό τμήμα του Αγροτικού Καταστήματος Κράτη−
σης Αγιας, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται 
σε εκατόν δεκαεννιά (119), οι οποίες κατανέμονται, ως 
ακολούθως:

Α/Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1. Καθαριστές 20

2. Αρχιμάγειρας 1

3. Βοηθοί Μαγείρων 9

4. Κουρείο 1

5. Πλύντες 2

6. Βοηθοί Αποθηκάριου 4

7. Καφενεία 2

8. Βιβλιοθήκη 3

9. Αρτοποιός 1

10. Βοηθοί Αρτοποιού 20

11. Ζαχαροπλάστης 1

12. Βοηθοί Ζαχαροπλάστη 7

13. Επισκευή − συντήρηση εργαλείων, μηχα−
νών, μηχανημάτων (συνεργείο) 7

14. Συντηρητές κτιρίων 4

15. Καντίνα 1

16. Ηλεκτρολόγοι 1

17. Βοηθοί ηλεκτρολόγων 3

18. Υδραυλικοί 1

19. Βοηθοί υδραυλικών 3

20. Οικοδόμοι 4

21. Ξυλουργοί 1

22. Χειριστές μηχανημάτων 4

23. Ελαιοχρωματιστές 4

24. Τεχνίτες 5

25. Γεωργικές εργασίες (κλειστού τμήματος) 10

ΣΥΝΟΛΟ: 119

Οι κρατούμενοι που τοποθετούνται για εργασία στις 
ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό 
ημερών εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και προϋ−
ποθέσεις των σχετικών διατάξεων του Π.Δ/τος 107/2001 
(ΦΕΚ Α’ 97) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής 
καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε 
προγράμματα ή σπουδές», όπως ισχύει σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 

F  
     Αριθμ. 43916 (6)
Προϋποθέσεις κράτησης στις Αγροτικές Φυλακές και 
στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 19 παρ. 3 του

ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α’ 291/) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 118123/12−10−2004 (ΦΕΚ Β 

1578/20−10−2004) του Υπουργού Δικαιοσύνης «Προϋπο−
θέσεις κράτησης στις Αγροτικές Φυλακές και στην Κε−
ντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.)», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης 
υπ’ αριθμ. 8508/22−2−2005 (ΦΕΚ Β’ 247/24−2−2005).

3. Την ανάγκη αποσυμφόρησης, λόγω υπερπληθυσμού 
κρατουμένων, των γενικών καταστημάτων κράτησης και 
την ενίσχυση του θεσμού και της λειτουργίας των Αγρο−
τικών φυλακών και της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού φυ−
λακών (Κ.Α.Υ.Φ.) για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
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