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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 2/12436/0023Α (1)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 17/02/2012 
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 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994).

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

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν 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/1994).

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 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 διατάξεις 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 τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α/1982).

11. Την 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)».

12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/ 
0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).

13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
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εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ» 
(ΦΕΚ 615 Β/2001).

14. Την υπ’ αριθμ. 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).

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. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α/2011).

19. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ 25/6−
12−2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β΄/2011).

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. 245/10−02−2012 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 14/02/2012 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό.

22. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 14η Φεβρουαρίου 2012, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 17η Φεβρουαρίου 2012 και 
ημερομηνία λήξης την 18η Μαΐου 2012.

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 4,61%, 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 14ης Φεβρουαρίου 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 (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 την 
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012 και θα ολοκληρωθεί την 
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 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 διάθεσης 
ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής αξίας 
15.000 ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα γίνονται 
από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) σε πολλαπλάσια των 1.000 
ευρώ.

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

Οι προσφερόμενοι τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη 
τους. Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κατά την ημερομηνία λήξης των εντόκων γραμματί−
ων, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, 
επιστρέφεται στα φυσικά πρόσωπα−κατόχους του ΙSIΝ 
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 απόφασή 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 2012, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7493

    Αριθμ. 2/12439/0023Α (2)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων

με ημερομηνία δημοπρασίας 14/02/2012 

 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. 2/12109/0023Α/14−02−2012 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
13 εβδομάδων στις 17/02/2012 μέσω Δημοπρασίας και 
διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία 
διακανονισμού.

6. Τα αποτελέσματα της από 14/02/2012 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. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243 Α/2011).

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με υπ’ αριθμ. Υ 25/
6−12−2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β/2011).

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. 3745/57 και ν. 1266/82, που θα 
εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 14 Φεβρουαρίου 2012 
για τρίμηνη διάρκεια ή 13 εβδομάδων σε 4,61%.

2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυ−
ψε κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 
14/02/2012.

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.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2012, η οποία έχει προβλεφθεί και 
θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δη−
μοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/12109/0023Α (3)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 17/02/2012 
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 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994).

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

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

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν 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/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 διατάξεις του 
άρθρου 37 του ν. 3130/2003 «Μίσθωση ακινήτων για την 
στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.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.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/1995) και του άρθρου 64 του 
παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/2010).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998), όπως τροποποιήθηκε 
με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι−
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ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α/1982).

11. 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).

12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/ 
0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί−
ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).

13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών υπ’ αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «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 
απόφαση 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. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α/2011).

19. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με υπ’ αριθμ.
Υ 25/6−12−2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπλη−
ρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και 
Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β/2011).

20. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

21. Το υπ’ αριθμ. 245/10−02−2012 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 14/02/2012 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία 
της δημοπρασίας στις 14 Φεβρουαρίου 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. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δημοπρα−

σίας, είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, 
σε ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 17η Φεβρουαρίου 
2012 και ημερομηνία λήξης την 18η Μαΐου 2012.

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

3. Το ποσό της έκδοσης καθορίζεται σε ένα δισεκα−
τομμύριο ευρώ (€ 1.000.000.000,00).

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 των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, 
την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012, 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 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 
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 
14 Φεβρουαρίου 2012 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 14 Φε−
βρουαρίου 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 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 16ης Φεβρουαρίου 2012), να υποβάλουν 
προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στην 
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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 ανταγωνιστι−
κών προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερό−
μενους μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 
16ης Φεβρουαρίου 2012, από την Τράπεζα της Ελλάδος 
(ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 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. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

17ης Φεβρουαρίου 2012 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι 
και πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και 
την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012, η Τράπεζα της 
Ελλάδος, 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 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 17 Φε−
βρουαρίου 2012 για φυσικά πρόσωπα (GR0026122292).

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 (GR0000093931) (δη−
μοπρασίας) στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), 
κατά την συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης 
εργάσιμης ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερί−
δες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι 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 2012, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
F

      Αριθμ. ΔΕΛ 1027705 ΕΞ 2012 (4)
Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 66 παραγρ. 4 και 67 πα−

ραγρ.4 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151). 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν.2859/2000 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 248), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6.12.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2792/8.12.2011) 

απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιπ−
που Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

5. Τα υπ’ αριθμ. 3673/27.1.2012 και 5140/6.2.2012 έγγρα−
φα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων καθώς και το 
υπ’ αριθμ. ΔΕΣ Α 1017537ΕΞ21012/30.1.2012 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. 

6. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στους Προϊσταμένους των ακόλουθων 
Δ.Ο.Υ. τη διενέργεια προσωρινού φορολογικού ελέγχου 
Φ.Π.Α. προκαταβλητέων και παρακρατούμενων φόρων της 
διαχειριστικής περιόδου 1.1.2011 − 31.12.2011, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, των παρακάτω αντίστοιχα υποθέ−
σεων αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων:

Στη Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 092875552 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2 094016138 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ ΑΕ



7496 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3 094017805 MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

4 094024440 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

5 094027208 ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

6 094041682 TOSOH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ

7 094066129 ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΙ Ν ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ

8 094069537 ΕΔΕΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ−ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9 094132463 ΑΦΟΙ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

10 094164504 ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ AE

11 094411218 KAΠΝΙΚΗ Α ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ

12 094490580 ΦΑΝΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

13 099773821 ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

14 999635872 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

15 094449116 ΜLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 096006000 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝΠΕ

Στη Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094212125 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ−MITSIS COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 999944515 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2 094340713 ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ

Στη Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094053877 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ

Στη Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094033240 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε.ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ−ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ−ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

Στη Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094148307 ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΒΑΦΕΙΑ−ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ

2 094220266 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στη Δ.Ο.Υ. Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 093683423 ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στη Δ.Ο.Υ. Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 096000265 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΓΙΑΣ

Στη Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ (Α΄, Β΄)

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094060623 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
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Στη Δ.Ο.Υ. Β΄ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094093734 ΣΤΑΦ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ−ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

2 094182663 ΙΝΤΕΡΚΟΜ ΦΟΥΝΤΣ Α.Ε. – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α΄ − Β΄)

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 096066137 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στη Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α΄− Β΄)

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094035780 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2 094441550 Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3 094091058 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ

Στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094198279 NUTRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στη Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094048726 ΒΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094212973 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Στη Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ (Α΄− Β΄)

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094008810 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΑΤΡΩΝ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094270233 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ−ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ

Στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (Α΄ −Β΄)

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 096000216 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

2 099477313 ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στη Δ.Ο.Υ. Α΄ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 096000197 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ−ΣΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2 096069938 ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 094029816 LANDIS AND GYR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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B. Όλη η υπόλοιπη εκτός από τη διενέργεια του ελέγ−
χου διαδικασία επιβολής του φόρου ενεργείται από τον 
καθ’ ύλην αρμόδιο Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονο−
μικής Υπηρεσίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
      Αριθμ. Φ.908/18254/Η (5)
Διαπιστωτική πράξη παύσης λειτουργίας των φορέων 

που καταργούνται με το Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/24−
5−2011) και έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκ−
παιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 20 σε συνδυ−

ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3966/2011 
(Φ.Ε.Κ. 118/24−5−2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

2. Την με υπ’ αριθμ. 70029/Η/22−6−2011 απόφαση συγκρό−
τησης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΦΕΚ202 τ.ΥΟΔΔ/22.6.2011).

3. Την με υπ’ αριθμ. Φ.908/137902/Η/30−11−2011 απόφαση 
τοποθέτησης Διευθύντριας στο Ι.Ε.Π. για την προσωρινή 
κάλυψη των αναγκών της θέσης του Δ/ντή του Ι.Ε.Π., 
διαπιστώνουμε:

Α. Την παύση της λειτουργίας των παρακάτω φορέ−
ων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων από 24−2−2012, που κα−
ταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3966/2011 
(Φ.Ε.Κ. 118/24−5−2011):

α) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)
β) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)
γ) Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.

ΕΚ.)
δ) Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.)
Β. Την έναρξη πλήρους λειτουργίας του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) από 24−2−2012, νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου το οποίο ιδρύεται με το 

άρθρο 1 του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/24−5−2011) και επο−
πτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(6)

      Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφο−
ρών και Δικτύων. 

 Με την υπ’ αριθμ. 49376/5683/14−12−2011 κοινή απόφαση 
του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 16 του ν.3891/2010, και του Π.Δ. 293/99 (Φ.Ε.Κ. 
263/26.11.99), μεταφέρεται η κατωτέρω πρώην υπάλλη−
λος της «ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε..», στο Υπουργείο Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας και 
ειδικότητας ως ακολούθως:

ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με βαθμό ΠΕ και κλά−
δος/ειδικότητα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Η ανωτέρω συνιστώμενη προσωποπαγής θέση κα−
ταργείται αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
αποχώρηση της μεταφερόμενης.

Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής 
οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν 
πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής 
θέση. Η μεταφερόμενη κατατάσσεται σε βαθμό και 
μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του ν. 3891/2010 και των άρθρων 12 και 13 
του ν. 4024/2011.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Υποδομών Μετα−
φορών και Δικτύων: 18721/26−1−2012).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8705511754/27−1−2012).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Κ. ΡΟΒΛΙΑΣ ΦΙΛ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02003722002120008*
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