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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/76715/0023Α
(1)
Απόφαση έκδοσης εντόκων γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 19.10.2012,
μέσω δημόσιας εγγραφής.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό
και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄/1994).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
128/Α΄/1992).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
Ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α/1994).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ
81 Α/1982) και την υπ’ αριθμ. 76 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου της 4.4.1996 για την αύξηση του ορίου κυ−
κλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−
σίου (ΦΕΚ 65/Α΄/1996).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9
του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α΄/1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών
(ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 207/
Α΄/2000).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) και του άρθρου 64 του
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 38 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/2010).
9. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/A΄/1998), όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α΄/2011).
10. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173/Α΄/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982
(ΦΕΚ 81/Α΄/1982).
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11. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/15.3.2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/2012).
12. Την υπ’ αριθμ. 2/60752/0004/9.9.2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανι−
σμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντο−
λοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538/Β΄/2010).
13. Την υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και τύπος
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ»
(ΦΕΚ 615/Β΄/2001).
14. Την υπ’ αριθμ. 2/91001/0023/Α/29.12.2010 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241/Β΄/2010).
15. Την υπ’ αριθμ. 2/98017/0023/Α/29.12.2011 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2012» (ΦΕΚ 3052/Β΄/2011).
16. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).
17. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).
18. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
19. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/
Β΄/2012).
20. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά−
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
21. Το υπ’ αριθμ. 2273/12.10.2012 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 16.10.2012 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό.
22. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 16.10.2012, αποφασίζουμε:
Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων,
με ημερομηνία έκδοσης την 19.10.2012 και ημερομηνία
λήξης την 18.1.2013.
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 4,24%,
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων
της 16.10.2012.
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
(λογιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό
κοινό, μόνο σε φυσικά πρόσωπα − κατοίκους της Ε.Ε.,
αφού εκδοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β,
GR0026138454). Η διάθεση θα γίνει με δημόσια εγγραφή

μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, των Τραπεζών, των
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των χρηματιστών − μελών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπών φορέων, οι οποίοι
είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η διάθεση των εντόκων γραμματίων αρχίζει την Δευ−
τέρα 15.10.2012 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 17.10.2012.
Οι επενδυτές δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά τη διαδι−
κασία της δημόσιας εγγραφής:
• Το Α.Φ.Μ. τους,
• Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
• Τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.,
• Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.Τ.,
• Το ποσό των εντόκων γραμματίων για το οποίο
επιθυμούν να εγγραφούν.
Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000
ευρώ, με κατώτερο ποσό εγγραφής ανά επενδυτή τα
1.000 ευρώ και με ανώτατο ποσό εγγραφής και διάθε−
σης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής αξίας
15.000 ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα γίνονται από
το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Απο−
θετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ.
Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς, που θα έχουν
διαθέσει έντοκα γραμμάτια με δημόσια εγγραφή, ενη−
μερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπεζας
της Ελλάδος, κατά την συνήθη διαδικασία.
Οι προσφερόμενοι τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό
την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη
τους. Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών.
Κατά την ημερομηνία λήξης των εντόκων γραμματίων,
ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, επι−
στρέφεται στα φυσικά πρόσωπα − κατόχους του ISIN Β
που έχουν διακρατήσει τους τίτλους μέχρι τη λήξη τους.
Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική
τους αξία.
Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων 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 τίτ−
λους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN
Β στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας (GR0000101049).
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 απόφασή μας 2/89260/0023/29−
12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615/Β΄/23.5.2001).
Κάλυψη δαπάνης::
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για
τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, η οποία θα καλυφθεί
από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημο−
σίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 2/76719/0023Α
(2)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημε−
ρομηνία δημοπρασίας 16.10.2012.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ. 3745/1957
«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173/Α΄/1957).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ
81/Α΄/1982).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/1990).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
128/Α΄/1992).
5. Την υπ’ αριθμ. 2/75909/0023Α/16.10.2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση εντόκων γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομά−
δων στις 19.10.2012 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε
φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.
6. Τα αποτελέσματα της από 16.10.2012 δημοπρασίας
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας
13 εβδομάδων.
7. Το Π.Δ. 185/2009 « Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) και το Π.Δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ 221/Α΄/2009).
8. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
9. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/
Β΄/2012).
10. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010), αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του
Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Δ. 3745/1957 και Ν. 1266/1982, που
θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 16.10.2012 για τρίμηνη
διάρκεια ή 13 εβδομάδων σε 4,24%.
2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυψε
κατά την δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Ελλη−
νικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 16.10.2012.
3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό
διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη
τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των οποίων έγινε
η έκδοσή τους.
Κάλυψη δαπάνης::
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τα
οικονομικά έτη 2012 και 2013, η οποία έχει προβλεφθεί
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του
δημοσίου χρέους.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/75909/0023Α
(3)
Απόφαση έκδοσης εντόκων γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 19.10.2012
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α΄/1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό
και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄/1994).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
128/Α΄/1992).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ
81/Α΄/1982) και την υπ’ αριθμ. 76 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου της 4.4.1996 για την αύξηση του ορίου κυ−
κλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημο−
σίου (ΦΕΚ 65/Α΄/1996).
5. 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).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9
του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α΄/1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του Ν. 3130/2003 «Μίσθωση ακινήτων
για την στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.ά.δ.» (ΦΕΚ 76/
Α΄/2003).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών
(ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 207/
Α΄/2000).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους κ.ά.δ.» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) και του άρθρου 64 του
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 38 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/2010).
9. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/A΄/1998), όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α΄/2011).
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10. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173/Α΄/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982
(ΦΕΚ 81/Α΄/1982).
11. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/15.3.2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.λπ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/2012).
12. Την υπ’ αριθμ. 2/60752/0004/9.9.2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανι−
σμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντο−
λοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538/Β΄/2010).
13. Την υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και τύπος
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ»
(ΦΕΚ 615/Β΄/2001).
14. Την υπ’ αριθμ. 2/91001/0023/Α/29.12.2010 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241/Β΄/2010).
15. Την υπ’ αριθμ. 2/98017/0023/Α/29.12.2011 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2012» (ΦΕΚ 3052/Β΄/2011).
16. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/2009).
17. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).
18. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).
19. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/
Β΄/2012).
20. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δι−
αφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
21. Το υπ’ αριθμ. 2273/12.10.2012 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 16.10.2012 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα−
σία της δημοπρασίας στις 16.10.2012, μέσω της οποίας
θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη
μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα μετά
την ημερομηνία διακανονισμού.
Α) Βασικοί Όροι Έκδοσης
1. Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δημοπρασίας,
είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, σε
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 19.10.2012 και ημερο−
μηνία λήξης την 18.1.2013.
2. Ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει με βάση έτος
360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών (ACT/360).
3. Το ποσό της έκδοσης καθορίζεται σε ένα 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) Δημοπρασία
1. Στη δημοπρασία συμμετέχουν με ανταγωνιστικές
προσφορές μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς
(Β.Δ.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει βάσει του Κανονισμού
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς,
την Τρίτη 16.10.2012, 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 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
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
16.10.2012 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 16.10.2012
και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
7. Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το δι−
καίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και μέχρι τη
12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 18.10.2012, να υπο−
βάλουν προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση
στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή
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στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% του δη−
μοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική
ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το
ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν
Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία
που προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμ−
μετοχής ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές
προσφορές των προηγουμένων της παρούσας, τριών
δημοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του
ποσού θα κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους
Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 18.10.2012,
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).
8. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settle−
ment) θα γίνει στις 19.10.2012, ημερομηνία έκδοσης των
εντόκων γραμματίων.
9. Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατεθούν στους
Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας,
δεν θα δοθεί προμήθεια.
Γ) Διάθεση σε φυσικά πρόσωπα:
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της
19.10.2012 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε ερ−
γάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή
26.10.2012, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπεζες, τα Πι−
στωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς οι οποίοι είναι εξου−
σιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν
στην κατοχή τους έντοκα γραμμάτια από την παραπάνω
δημοπρασία, μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους που
κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απεριόριστα ποσά,
σε τιμή που θα καθορίσουν οι ίδιοι.
Προϋπόθεση για την παραπάνω διάθεση είναι, οι επεν−
δυτές να είναι φυσικά πρόσωπα − κάτοικοι της Ε.Ε., να
διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
να έχουν μερίδα επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).
Τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την πα−
ραπάνω διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα και θα ισχύει
το ISIN Β των εντόκων γραμματίων της έκδοσης 19
Οκτωβρίου 2012 για φυσικά πρόσωπα (GR0026138454).
Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή,
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα της έκδοσής τους και διακρα−
τώνται μέχρι την λήξη τους.
Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών.
Ο φόρος στα έντοκα γραμμάτια θα παρακρατείται
κατά την έκδοση και θα επιστρέφεται στα φυσικά πρό−
σωπα, κατόχους του ISIN Β, κατά την ημέρα λήξης των
εντόκων γραμματίων.
Κάθε ημέρα διάθεσης οι Τράπεζες και λοιποί φορείς
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμμα−
τίων από το αρχικό ISIN (GR0000101049) (δημοπρασίας)
στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την
συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης
ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επεν−
δυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.
Οι 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.
Κάλυψη δαπάνης:
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για
τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, η οποία θα καλυφθεί
από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημο−
σίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 40902
Κηδεία με δημόσια δαπάνη του Δημητρίου Μπέη.

(4)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 409/1976 «Περί καθορισμού
κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευθώσι δη−
μοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209/Α΄/11.8.1976) όπως εκάστοτε
ισχύει.
2. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό,
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Βουλευτής και
Δήμαρχος Δημήτριος Μπέης, αποφασίζουμε:
Να τελεσθεί η κηδεία του Δημητρίου Μπέη με δημό−
σια δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Α2−961
(5)
Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων για το οικoνομικό έτος
2013, στον ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού του Ορ−
γανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής (Ο.Λ.Α.Α.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005,
ΦΕΚ 98/Α΄).
β) Του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185 Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του Π.Δ. 59/1996 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
καθορισμός αρμοδιοτήτων της».
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δ) Του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19 Α΄) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης»,
όπως ισχύει.
ε) Του A.N. 1470/1938 (ΦΕΚ 428 Α΄) «Περί Οργανισμού
του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών − Πειραιώς και
Περιχώρων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των
σχετικών περί τούτου Νόμων» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
στ) Του Π.Δ. 489/1987 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Οργανισμός του
Ταμείου Λαϊκών Αγορών» και της παρ. 3 του άρθρου 7
στ΄ του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145Α΄), ως έχει.
ζ) Του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄).
η) Του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Υπαίθριο εμπόριο
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
θ) Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄) «Προμήθειες του δημο−
σίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
ι) Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».
ια) Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική δια−
χείριση και ευθύνη».
ιβ) Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» και ιδίως της παραγράφου
2 του άρθρου 5.
ιγ) Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α΄) «Περί Λογιστικού
Ν.Π.Δ.Δ.».
ιδ) Των Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄) «Κανονισμός Προ−
μηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».
ιε) Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας ...
Νοεμβρίου 2005».
ιστ) Του Π.Δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας ... δημοσίων προμηθειών».
2. Του Π.Δ 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
3. Του Π.Δ 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ106721/6.6.2012 (ΦΕΚ 2094 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».
5. Την υπ’ αριθμ. 36/28.9.2012 (Θέμα 11ο) πράξη του Δ.Σ.
του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, σχετικά με
έγκριση δαπάνης ποσού 687.500,00 ευρώ για την δια−
κήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για μίσθωση και παροχή
υπηρεσίας με κινητές χημικές τουαλέτες.
6. Το υπ’ αριθμ. 18516/4.10.2012 έγγραφο του Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, σχετικά με έγκριση
ανάληψης υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2013,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε πίστωση δαπάνης, ύψους εξακοσίων ογδό−
ντα επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (687.500,00
ευρώ), για τη διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, «μίσθω−
σης παροχής υπηρεσίας με κινητές χημικές τουαλέτες»,
για τις ανάγκες του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττι−
κής, στον Κ.Α.Ε. Εξόδου 0439, σε βάρος πίστωσης του
προϋπολογισμού του Ο.Λ.Α.Α. οικονομικού έτους 2013,
σύμφωνα με πράξη του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών
Αγορών Αττικής, αριθμ. 36/28.9.2012 (Θέμα 11ο).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
Αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/115568/9859/126
(6)
Καθορισμός της διαδικασίας, των προϋποθέσεων, των
τεχνικών προδιαγραφών κατάθεσης αντιτύπου ταινί−
ας και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας σύμφωνα
με το άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 3905/2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ KAI
Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν. 3905/2010 «Ενί−
σχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219).
β) Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ Α΄ 146), όπως ισχύει.
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 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄
141), όπως ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
στ) Του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 144).
ζ) Του Π.Δ. 96/2012 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄ 154).
η) Του Π.Δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112 − Διορθ. Σφαλμ. Α΄
122), όπως ισχύει.
θ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α΄ 147 − Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 154).
ι) Των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 73/2011 «Μετονομασία
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό−
μενων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Του−
ρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμμα−
τείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
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στικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 178).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ27/27.6.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού Κωνσταντίνου Τζαβάρα» (ΦΕΚ Β΄ 2048).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ70/11.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμο−
διοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Συμεών
Κεδίκογλου» (ΦΕΚ Β΄ 2116).
4. Την υπ’ αριθμ. 23048/2011 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση
Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (ΕΟΑ) και Ινστιτού−
του Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ) ως αυτοτελών νο−
μικών προσώπων» (ΦΕΚ Β΄ 2788).
5. Το υπ’ αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΙΚΟΜ/65155/1646/608/846/
10.7.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Κινηματογράφου και
Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (πρώην
Υπουργείου Πολιτισμού).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής − Διαδικασία −
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Ο παραγωγός κινηματογραφικών έργων και κάθε
άλλος κάτοχος πρωτοτύπου υλικού φορέα ταινίας που
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 3905/2010,
υποχρεούται να καταθέτει στην Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση − Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), στην οποία
έχει ανατεθεί η ασκούμενη δραστηριότητα και ο επι−
διωκόμενος σκοπός του καταργηθέντος Εθνικού Οπτι−
κοακουστικού Αρχείου, ένα αντίτυπο εκάστου έργου,
άριστης ποιότητας, σε ψηφιακή μορφή dcp (master) ή
σε φιλμ θετικό.
2. Το αντίτυπο πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο
διαφημιστικό υλικό του έργου και το διαφημιστικό spot,
αν αυτό υπάρχει.
3. Η κατάθεση του αντιτύπου συνοδεύεται από έντυ−
πη δήλωση συμπληρωμένη από τον παραγωγό με τα
στοιχεία του έργου και των δικαιούχων.
4. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καταχωρεί το αντίτυπο και τα στοιχεία,
όπως ορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στο
κινηματογραφικό αρχείο που τηρεί σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 34, παρ. 1 του Ν. 3905/2010 και της
υπ’ αριθμ. 23048/2011 κοινής αποφάσεως του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 2
Σκοπός της παρούσας
Ο σκοπός της παρούσας είναι η διασφάλιση της προ−
στασίας της κινηματογραφικής κληρονομιάς της χώρας,
τόσο ως μορφή τέχνης, όσο και ως καταγραφή του πα−
ρελθόντος της μέσω της συλλογής της, της διατήρησης
και της διαθεσιμότητάς της από τον αρμόδιο φορέα για
πολιτιστικούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς σκο−
πούς δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 3
Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα
Η υποχρέωση του άρθρου 1 της παρούσας δεν συνε−
πάγεται τη μεταβίβαση των ηθικών και περιουσιακών
δικαιωμάτων των δικαιούχων του έργου.
Άρθρο 4
Χορήγηση βεβαίωσης
και καταβολή κόστους αντιτύπου
Στον παραγωγό κινηματογραφικών έργων και σε κάθε
άλλο κάτοχο πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 3905/2010
και καταθέτει στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. τα αναφερόμενα στο
άρθρο 1 της παρούσας, καταβάλλεται το κόστος πα−
ραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται βεβαίωση κα−
τάθεσης. Για την καταβολή του κόστους παραγωγής
του αντιτύπου υποβάλλεται ως δικαιολογητικό νόμιμο
παραστατικό της σχετικής δαπάνης.
Άρθρο 5
Κυρώσεις
Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο του
κινηματογραφικού έργου, στερείται του δικαιώματος
ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δευτέρου Κεφαλαίου
του Ν. 3905/2010.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

F
Αριθμ. Υ4α/οικ.105494
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.18051/27.3.2012 κοι−
νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 946/Β΄/27.3.2012)
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27.7.2011
κοινής υπουργικής απόφασης "Κλειστά Ενοποιημέ−
να Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο Ε.Σ.Υ." (ΦΕΚ
1702/Β΄/2011)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 1579/1985
(ΦΕΚ 217/Α΄/1985) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και
ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. β του Ν. 2519/1997
(ΦΕΚ 165/Α΄/1997) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του
Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονο−
μικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες
διατάξεις».
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3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄/2010).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.1320/3.2.1998 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 99/Β΄/1998) «Ορισμός νοσηλίου Νοσο−
κομείων».
6. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.148013/30.10.2008 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 2303/Β΄/2008) «Τροποποίηση και
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.1320/3.2.1998 κοινής
υπουργικής απόφασης "Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομεί−
ων"».
7. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.18051/27.3.2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 946/Β΄/2012).
8. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.13740/27.3.2012 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/
27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης "Κλειστά Ενοποι−
ημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο Ε.Σ.Υ." (ΦΕΚ
1702/Β΄/2011)» (ΦΕΚ 940/Β΄/2012).
9. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27.7.2011 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημε−
ρήσιο Νοσήλιο στο Ε.Σ.Υ.» (ΦΕΚ 1702/Β΄/2011).
10. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.105604/27.9.2011 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.
85649/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης "Κλειστά
Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο Ε.Σ.Υ."»
(ΦΕΚ 2150/Β΄/2011).
11. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012)
12. Την απόφαση ΜΟΝΗ της υπ’ αριθμ. 237ης/2.10.2012
έκτακτης Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των Ασφαλι−

στικών Οργανισμών σε σχέση με την προηγούμενη υπ’
αριθμ. Υ4α/οικ. 18051/27.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 946/Β΄/2012), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.18051/27.3.2012
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 946/Β΄/2012) «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.85649/27.7.2011 κοινής
υπουργικής απόφασης "Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια
και Ημερήσιο Νοσήλιο στο Ε.Σ.Υ." (ΦΕΚ 1702/B΄/2011)»,
στην οποία προστίθενται, ως τελευταίες παράγραφοι
στην τροποποιούμενη, τα εξής:
Στις περιπτώσεις πολιτών των κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, μη μονί−
μων κατοίκων Ελλάδος, η τιμή των Κλειστών Ελληνικών
Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) υπολογίζεται με συντελεστή μισθο−
λογικού κόστους 2,09 επί την τιμή που αναγράφεται
στον πίνακα Κ.Ε.Ν.
Ο υπολογισμός αυτός εφαρμόζεται και στην τιμή του
Ημερήσιου Νοσηλίου, όπως αυτό ισχύει, όταν γίνεται
χρήση αυτού στα νέα Κ.Ε.Ν. και στις περιπτώσεις που
η νοσηλεία υπερβαίνει τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας
του Κ.Ε.Ν.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.18051/27.3.2012
κοινή υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης ξεκινά από την ημε−
ρομηνία δημοσιεύσεώς της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 2012
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