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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη
διαχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπο−
λιτική περιφέρεια Αττικής. .....................................................
Υπαγωγή Eταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημά−
των και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο
φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου
της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011. .........
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις
16/12/2011 μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυ−
σικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονι−
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Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις
16/12/2011 μέσω δημόσιας εγγραφής. ............................
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημε−
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Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ειδικής Γραμματέως στην
Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προ−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ. 52546
(1)
Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη δι−
αχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική
περιφέρεια Αττικής.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 90
του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ−
βερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2008 (Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. 50722/2−12−2011 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθε−
ση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Παρα−
σκευά Κουκουλόπουλο» (Β΄ 2787).
5. Tις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 «Ειδι−
κές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42).
6. Την υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων, Υγείας και Πρόνοιας,
Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας «Μέτρα και όροι για
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφε−
ρειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β΄ 1909).
7. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
και Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής με αριθμό πρωτ.
2527/2009 «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά
με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και
την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Δια−
χείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)» (Β΄ 83).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 1
Σύσταση − Σκοπός

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α΄ 87),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν. 3979/2011
(Α΄138).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 «Τροπο−
ποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών ή άλλων προϊόντων... και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 94), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο
1.α. του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με
την επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού
Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)» και έδρα την Αθήνα, στον οποίο με−
τέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και οι δήμοι
που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παρ. 1 της παρούσας.
Ο Σύνδεσμος αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) του νομού Αττικής.
2. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθή−
κευση, η επεξεργασία, η ανακύκλωση και η, εν γένει,
αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουρ−
γία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων
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επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατά−
σταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός
της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής.
Άρθρο 2
Διοίκηση
1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από τον Πρόεδρο και το
Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Πρόεδρος του Συνδέσμου είναι ο Περιφερειάρχης Ατ−
τικής ή ο Αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρό−
εδρο και εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τα είκοσι τέσ−
σερα (24) ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και
εκπροσωπούν την Περιφέρεια Αττικής και τα υπόλοιπα
τριάντα έξι (36) ορίζονται από την Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Αττικής και εκπροσωπούν τους Δήμους.
Άρθρο 3
Ετήσιες Εισφορές
1. Για τον υπολογισμό των ετήσιων εισφορών των
Δήμων που είναι μέλη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ισχύουν οι διατά−
ξεις του άρθρου 9 του ν. 3854/2010. Ειδικά για το 2012,
οι ετήσιες εισφορές των Δήμων μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
καθορίζονται ως ακολούθως:
/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.

9
10
11
12
13
14
15
16

Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.
Δ.

ΔΗΜΟΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αθηναίων
16.539.246,90
Φιλαδέλφειας−Χαλκηδόνος
886.436,55
Γαλατσίου
1.110.030,75
Ζωγράφου
1.385.134,65
Καισαριανής
578.987,55
Βύρωνα
1.253.566,80
Ηλιούπολης
1.672.537,95
Δάφνης−Υμηττού
766.547,10
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Γλυφάδας
2.113.926,75
Ελληνικού−Αργυρούπολης
1.597.720,50
Αλίμου
808.791,30
Ν. Σμύρνης
1.531.694,25
Μοσχάτου−Ταύρου
1.245.670,20
Καλλιθέας
2.189.871,90
Παλ. Φαλήρου
1.489.137,66
Αγίου Δημητρίου
1.462.599,45
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ηρακλείου
1.148.428,35
Πεντέλης
953.173,80
Κηφισιάς
2.832.308,55
Μεταμόρφωσης
914.874,75
Λυκόβρυσης−Πεύκης
608.564,25
Αμαρουσίου
2.304.310,50
Φιλοθέης−Ψυχικού
856.197,45
Παπάγου−Χολαργού
1.045.944,00
Ν. Ιωνίας
1.466.241,30
Βριλησσίων
798.166,35
Αγίας Παρασκευής
1.316.383,20

28 Δ. Χαλανδρίου
1.749.973,95
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
29 Δ. Αιγάλεω
1.904.663,25
30 Δ. Περιστερίου
4.272.215,40
31 Δ. Πετρούπολης
1.130.117,40
32 Δ. Χαϊδαρίου
1.118.926,80
33 Δ. Αγίας Βαρβάρας
583.468,20
34 Δ. Ιλίου
1.906.855,65
35 Δ. Αγίων Αναργύρων−Καματερού
1.484.409,60
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
36 Δ. Πειραιά
4.056.410,25
37 Δ. Κορυδαλλού
1.361.371,50
38 Δ. Νίκαιας−Αγ.Ιωάννη Ρέντη
2.697.145,20
39 Δ. Κερατσινίου−Δραπετσώνας
2.119.621,95
40 Δ. Περάματος
459.872,10
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
41 Δ. Αίγινας
515.565,90
42 Δ. Τροιζηνίας
170.546,94
43 Δ. Αγκιστρίου
30.070,89
44 Δ. Σαλαμίνας
1.327.611,15
45 Δ. Σπετσών
127.997,40
46 Δ. Ύδρας
88.872,55
47 Δ. Πόρου
102.544,65
48 Δ. Κυθήρων
0
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ
49 Δ. Ασπροπύργου
2.285.875,35
50 Δ. Ελευσίνας
1.192.324,95
51 Δ. Μάνδρας−Ειδυλλίας
497.857,85
52 Δ. Μεγαρέων
1.410.553,54
53 Δ. Φυλής
1.313.032,05
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΑΤΤΙΚΗΣ
54 Δ. Διονύσου
1.243.456,65
55 Δ. Ωρωπού
1.140.071,03
56 Δ. Μαραθώνος
1.402.937,59
57 Δ. Ραφήνας−Πικερμίου
600.834,15
58 Δ. Αχαρνών
2.962.922,85
59 Δ. Παλλήνης
1.456.436,70
60 Δ. Παιανίας
616.583,25
61 Δ. Σπάτων−Αρτέμιδος
1.285.647,30
62 Δ. Λαυρεωτικής
802.271,73
63 Δ. Σαρωνικού
850.699,49
64 Δ. Βάρης−Βούλας− Βουλιαγμένης
1.926.486,00
65 Δ. Κρωπίας
579.797,10
66 Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας
770.564,25
100.423.105,32
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΑ
2. Μέχρι την αναλυτική κοστολόγηση των υπηρεσιών
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., με την οποία θα καθορισθεί η οριστική
τιμή, ορίζεται τιμή σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά τόνο
απορριμμάτων, ανεξάρτητα από τις εγκαταστάσεις στις
οποίες αποθέτουν τα απόβλητα οι Δήμοι του Νομού
Αττικής. Στο τέλος του 2012, ανάλογα με τα φορτία
που θα μεταφέρουν οι δήμοι έως τις 31.12.2012, εκκα−
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θαρίζονται, για καθέναν από τους παραπάνω δήμους,
οι οφειλές ή τα δικαιώματα επιστροφής, με ανάλογη
χρέωση ή πίστωση των εισφορών που αναλογούν σε
αυτούς για το έτος 2013.
Άρθρο 4
Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΣ−
ΔΚΝΑ διενεργείται από Ελεγκτές του Σώματος Ορκω−
τών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Λ.), οι οποίοι περαιώνουν το έργο
τους εντός τριών (3) μηνών από τον ορισμό τους. Οι ως
άνω ελεγκτές ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΣΔΚΝΑ εντός πέντε (5) ημερών από
τη δημοσίευση της παρούσας. Ο ΕΣΔΚΝΑ εξακολουθεί
να λειτουργεί έως τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου κατά την
παρ. 2 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010.
Άρθρο 5
Υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη
Οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορεί να επιβάλλονται
τέλη στους δήμους, που είναι μέλη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., είναι
οι εξής:
1. Η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η εν
γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η
ανακύκλωση.
2. Η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποί−
ησης.
3. Η αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης
(Χ.Α.Δ.Α.).
Άρθρο 6
Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΔΣ – Τιμολογιακή Πολιτική
Μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρού−
σας, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. εκπονεί: α) επιχειρησιακό σχέδιο τετρα−
ετούς διάρκειας, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου, σύμφωνα με το άρθρο 4 της
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας
και Κοινωνικής Πολιτικής, με αριθμό 2527/2009 (Β΄ 83),
και β) μελέτη αναλυτικής κοστολόγησης, προκειμένου
να οριστεί η τιμολογιακή πολιτική των υπηρεσιών του
Συνδέσμου.
Άρθρο 7
Έναρξη λειτουργίας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
To Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Ένω−
ση Δήμων Αττικής, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από
τη συγκρότησή τους, ορίζουν τους εκπροσώπους τους
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμιδικού
Συνδέσμου Νομού Αττικής, σύμφωνα με την παράγραφο
2 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010. Το Διοικητικό Συμ−
βούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον ορισμό
των κατά τα άνω εκπροσώπων συγκαλείται από τον
Περιφερειάρχη Αττικής στην έδρα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και
συγκροτείται σε σώμα. Η κατά τα άνω συγκρότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, συνιστά και την
έναρξη λειτουργίας του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Ειδικά, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περι−
όδου, το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή
Ένωση Δήμων Αττικής ορίζουν τους εκπροσώπους τους
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Διαβαθμιδικού
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Συνδέσμου Νομού Αττικής, σύμφωνα με την παράγρα−
φο 2 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010, εντός δέκα (10)
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και το Δι−
οικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τον
ορισμό των κατά τα άνω εκπροσώπων συγκαλείται από
τον Περιφερειάρχη Αττικής στην έδρα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και
συγκροτείται σε σώμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Πολ. 1248
(2)
Υπαγωγή Eταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων
και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολο−
γικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ.
12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011.
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 45 έως 50 του
ν.4002/2011 (180 Α΄) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 78 του Συ−
ντάγματος.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (154 Α΄)
«Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουρ−
γία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες δι−
ατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 (248 Α΄)
«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 284/1988 (128Α) «Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005
(98 Α΄) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνη−
ση και Κυβερνητικά Όργανα».
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 108
του ν. 2238/1994 (151 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.
8. Την ανάγκη καθορισμού των απαραίτητων ενερ−
γειών για την ένταξη στο φορολογικό καθεστώς της
μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του
ν. 4002/2011 εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημά−
των και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που είναι
νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και
κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής
τέτοιων υπηρεσιών.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυ−
χερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκα−
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τεστημένες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, οι οποίες κατέχουν
σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων
υπηρεσιών και έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν έως και
31−12−2011 οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό
καθεστώς της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011,
λογίζεται ότι έχουν υπαχθεί στο μεταβατικό αυτό κα−
θεστώς με την καταβολή των οφειλομένων, κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 5, 8 και 9
του άρθρου 50 του ανωτέρω νόμου, ποσών έως την
ανωτέρω ημερομηνία.
Άρθρο 2
Έναρξη εργασιών εταιρειών παροχής υπηρεσιών
στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου
1, Οι εταιρείες του άρθρου 1 προκειμένου να υποβά−
λουν τις φορολογικές δηλώσεις της παρούσας απόφα−
σης, θα υποβάλουν στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
και μέχρι 31−12−2011 το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης/
Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», ώστε να
αποκτήσουν ΑΦΜ από 1 Ιανουαρίου 2010, χωρίς την
επιβολή των προστίμων του ν. 2523/1997 (179 Α΄).
2. Με την παραπάνω δήλωση συνυποβάλλονται, το
έντυπο Μ7 «Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου» και τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
− καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο,
− πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του
νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας, ειδικά
για την πρώτη εφαρμογή το πιστοποιητικό μπορεί να
προσκομιστεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2012,
− επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξου−
σιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου τους
στην Ελλάδα.
Άρθρο 3
Υποβολή Δηλώσεων καταβολής ποσοστού
συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη
1. Οι εταιρείες της παρούσας απόφασης αποδίδουν
στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%) επί του μικτού τους κέρδους, το οποίο προκύ−
πτει από τη συμμετοχή παικτών από την Ελλάδα. Το
μικτό κέρδος προσδιορίζεται στην περ. ιβ του άρθρου
25 του νόμου 4002/2011, ως το χρηματικό ποσό που
απομένει, εάν από το συνολικό χρηματικό ποσό συμ−
μετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε
αυτούς ποσά.
Ο προσδιορισμός του ως άνω μικτού κέρδους τεκμη−
ριώνεται από πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, όπως
ισοζύγια ή λογαριασμοί αναλυτικών καθολικών ή λο−
γιστικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των
τηρουμένων, σύμφωνα με τις διεθνώς παραδεκτές αρ−
χές της λογιστικής επιστήμης βιβλία. Από τα στοιχεία
αυτά πρέπει να προκύπτουν επιπλέον τα χρηματικά
ποσά που προέρχονται από τη συμμετοχή παικτών από
την Ελλάδα καθώς και τα χρηματικά ποσά που πρέπει
να αποδοθούν στην Ελλάδα. Τα ως άνω αποδεικτικά
στοιχεία τίθενται στη διάθεση της Φορολογικής Αρχής
άμεσα, μόλις ζητηθούν.
2. Υπόχρεοι για την καταβολή των αναφερομένων στο
άρθρο 1 ποσών συμμετοχής στα μικτά κέρδη είναι οι
ανωτέρω εταιρείες, μέσω των νομίμων εκπροσώπων
αυτών.

Οι πιο πάνω εταιρείες, πρέπει να υπαχθούν μέχρι
31−12−2011 στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45
έως 50 του προαναφερθέντος νόμου και να υποβάλουν
μέχρι την ως άνω ημερομηνία την πρώτη δήλωση από−
δοσης των ποσών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου
στα μικτά κέρδη, η οποία θα αφορά στο χρονικό διάστη−
μα από 1−1−2010 έως 31−12−2010. Επίσης υποχρεούνται να
υποβάλουν έως και την 31−1−2012 την αντίστοιχη δήλωση
για το χρονικό διάστημα από 1−1−2011 έως 31−12−2011
καταβάλλοντας και στις δύο περιπτώσεις εφάπαξ τα
οφειλόμενα ποσά.
Η απόδοση των ποσών που πραγματοποιείται με την
υποβολή της δήλωσης και αφορά στην αναδρομική
υπαγωγή, δεν επιβαρύνεται με πρόσθετους φόρους ή
πρόστιμα του ν. 2523/1997 (179 Α΄).
Η υποβολή των επόμενων δηλώσεων των εταιρειών
που έχουν υπαχθεί στο ανωτέρω φορολογικό καθεστώς
για την καταβολή των ποσών συμμετοχής του Ελληνικού
Δημοσίου στα μικτά κέρδη γίνεται κανονικά ανά τρίμη−
νο και πάντως όχι αργότερα από τις 16 Ιανουαρίου, 16
Απριλίου, 16 Ιουλίου και 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, για
το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, όπως ορίζεται
στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 50 του ως άνω
νόμου.
Η μη υποβολή δήλωσης, η υποβολή εκπρόθεσμης ή
ανακριβούς δήλωσης, καθώς και η διαδικασία βεβαίω−
σης και καταλογισμού διέπονται από τις διατάξεις που
εφαρμόζονται κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος
και στο ν. 2523/1997.
3. Ως αρμόδια ΔΟΥ για την είσπραξη των προανα−
φερθέντων ποσών από την δραστηριότητα των ως άνω
εταιρειών κατά το μεταβατικό στάδιο (παρ. 12 άρθρ. 50),
ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. Τα εν λόγω
ποσά αποτελούν έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και ει−
σάγονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (Κ.Α.Ε.) «2554».
4. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδο−
σης του χρηματικού ποσού, που αφορά στο ποσοστό
συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη
καθορίζονται όπως φαίνεται στο προσαρτημένο υπό−
δειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
απόφασης. Η ως άνω δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2)
αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα επιστρέφεται στον
υπόχρεο μετά την καταβολή του ανωτέρω ποσού και
το άλλο παραμένει στη ΔΟΥ.
Για το ποσό που καταβάλλεται με την ανωτέρω δήλω−
ση εκδίδεται διπλότυπο είσπραξης τύπου Α, στο ΑΦΜ
του υπόχρεου.
Άρθρο 4
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και
προσδιορισμός των κερδών
1. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και
τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, με κεφαλαι−
ουχική μορφή, οι οποίες είναι νόμιμα εγκατεστημέ−
νες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν υπαχθεί
στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50
του ν. 4002/2011, υποβάλλουν δήλωση φορολογίας
εισοδήματος με το έντυπο Φ−01010 για τα κέρδη που
απέκτησαν από την παροχή των υπηρεσιών αυτών στην
Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρί−
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ου 2010 μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς
την καταβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων του
ν. 2523/1997.
2. Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών
λαμβάνεται το τμήμα των συνολικών κερδών, όπως αυτά
προκύπτουν από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις
της αλλοδαπής εταιρείας, κατά το μέρος που αναλογεί
στα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από παροχή
υπηρεσιών στην Ελλάδα.
3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή και τον έλεγχο των
πιο πάνω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος είναι η
Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
4. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο (2)
αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση από τα εξής
δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να
υποβάλλονται μαζί με αυτή:
α. έγγραφο πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομί−
μου εκπροσώπου στη Ελλάδα,
β. αντίγραφο του ισολογισμού και της κατάστασης
λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης,
γ. βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής ή
Ορκωτού Ελεγκτή σχετικά με το ύψος των συνολικών
ακαθαρίστων εσόδων και των καθαρών κερδών καθώς
και των ακαθαρίστων εσόδων που προέρχονται από
την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.
5. Για τον υπολογισμό και την καταβολή του φόρου
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έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 109 και του άρθρου 110 του ν. 2238/1994.
6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για
τα κέρδη από την παροχή υπηρεσιών που αποκτώνται από
την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011. Για την
προθεσμία αυτής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994.
Άρθρο 5
Φορολογία κερδών από παίγνια
Οι εταιρείες που υπάγονται στις ρυθμίσεις της πα−
ρούσας απόφασης, παρακρατούν από τους δικαιούχους
κέρδους παίκτες τον αναλογούντα στο κέρδος φόρο,
ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%) στο καταβαλλόμενο ποσό, και τον αποδίδουν τον
επόμενο μήνα από την καταβολή του κέρδους στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων κατά τις διατά−
ξεις του άρθρου 58, της παρ. 1 του άρθρου 91 και των
άρθρων 92 έως και 97 του Κώδικα Φορολογίας Κλη−
ρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από
Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2961/2001 (266 Α΄).
Ειδικά ο φόρος που αναλογεί στα κέρδη που έχουν
καταβληθεί στους παίκτες κατά το χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους πριν από τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποδίδε−
ται από τις εταιρείες αυτές, χωρίς πρόσθετο φόρο και
πρόστιμο, με δήλωση που θα υποβληθεί στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση. .
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Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
Αριθμ. 2/91290/0023Α
(3) άρθρου 37 του ν. 3130/2003 «Μίσθωση ακινήτων για την
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών κ.α.δ.» (ΦΕΚ 76 Α/2003).
7. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωμα−
Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 16/12/2011
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω− τικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ)
1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν
πα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.
σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207 Α/2000).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
8. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995
Έχοντας υπόψη:
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/1995) και του άρθρου 64 του
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/2010).
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990).
9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω− άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1999), όπως τροποποιήθηκε
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994).
με τονν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Διαρρυθ−
10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως
μίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοει− εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι−
δών προϊόντων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 128 Α/1992).
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί (ΦΕΚ 81 Α/1982).
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
11. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
81 Α/1982) και την Πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του δημοσίου» (ΦΕΚ 286 Β/1997).
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού
12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α/1996).
2/60752/0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού
5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδό−
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων χου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ»
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/1994).
(ΦΕΚ 615 Β/2001).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
14. Την αρ. 2/91001/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
(ΦΕΚ 17 Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών
ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998), καθώς και τις διατάξεις του Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241 Β/2010).
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15. 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).
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 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 με αρ. πρωτ. 1680/9−12−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 13/12/2011 και της διάθεσης τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία
της δημοπρασίας στις 13 Δεκεμβρίου 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 16η Δεκεμβρίου 2011
και ημερομηνία λήξης την 15η Ιουνίου 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 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 13 Δεκεμβρίου 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 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
13 Δεκεμβρίου 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 13 Δεκεμβρίου
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 15ης Δεκεμβρίου 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 15ης Δε−
κεμβρίου 2011, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).
8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement)
θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου 2011, ημερομηνία έκδοσης
των εντόκων γραμματίων.
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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
16ης Δεκεμβρίου 2011 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και
πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 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 Σύστημα Άυλων Τίτλων
(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
16 Δεκεμβρίου 2011 για φυσικά πρόσωπα (GR0026117243).
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 (GR0002090539) (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 τα οικονομικά έτη 2011 και 2012, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του
δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

41899

Αριθμ. 2/93724/0023Α
(4)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 16/12/2011
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 «Διαρρυθ−
μίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοει−
δών 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 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 ΕΥΡΩ». (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/1999), όπως τροποποιήθηκε
με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).
10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/82
(ΦΕΚ 81 Α/1982).
11. 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)».
12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
2/60752/0004/9−9−2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδό−
χου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).
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13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ»
(ΦΕΚ 615 Β/2001).
14. Την αρ. 2/91001/0023/Α/29−12−2010 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 2241 Β/2010).
15. Την αρ. 2/91007/0023/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).
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 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 με αρ. πρωτ. 1680/9−12−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 13/12/2011 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό.
22. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 13ης Δεκεμβρίου 2011, αποφασίζουμε:
Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων,
με ημερομηνία έκδοσης την 16η Δεκεμβρίου 2011 και
ημερομηνία λήξης την 15η Ιουνίου 2012.
Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσης 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 4,95 %,
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων
της 13ης Δεκεμβρίου 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 12 Δεκεμβρίου 2011 και θα ολοκληρωθεί την
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 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 διάθε−
σης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής αξίας
15.000 Ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα γίνονται
από το Σύστημα Αυλών 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 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 τα οικονομικά έτη 2011 και 2012, η οποία θα καλυ−
φθεί από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του
δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 2/92107/0023Α
(5)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημε−
ρομηνία δημοπρασίας 13/12/2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ. 3745/1957
«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173
Α/1957).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων». (ΦΕΚ
81 Α/1982).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
128 Α/1992).
5. Την αριθμ. 2/91290/0023Α/12−12−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας
26 εβδομάδων στις 16/12/2011 μέσω Δημοπρασίας και
διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία
διακανονισμού».
6. Τα αποτελέσματα της από 13/12/2011 δημοπρασίας
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας
26 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 αριθ. 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 13 Δεκεμβρίου 2011 για
εξάμηνη διάρκεια ή 26 εβδομάδων σε 4,95%.
2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυψε
κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 13/12/2011.
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 έκδοσή τους.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα
οικονομικά έτη 2011 και 2012, 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, 13 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. Π23Ειδ. Γραμμ. − 55185
(6)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ειδικής Γραμματέως στην
Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμ−
μάτων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως
Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 117).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ−
ματική περίοδο 2007−2013» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 267), ιδίως τις διατά−
ξεις του άρθρου 5, παράγραφος 3, στοιχεία β και γ.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 53, 54 και 90 του Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθ. 010.2/ΑΣ 560/01.12.2008 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Εξωτερικών «Σύσταση και λειτουργία Ειδι−
κής Υπηρεσίας με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμ−
μάτων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2484).
5. Την υπ’ αριθ. Π13−3028/ΑΣ 1231/10.02.2010 Απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών, με την
οποία η Μαρία Λογοθέτη του Παναγιώτη διορίστηκε
Ειδική Γραμματέας στην Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης
Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών
(Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 59).
6. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 243).
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμμα−
τέως στην Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών
Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας
Λογοθέτη ως εξής:
1) Η Ειδική Γραμματέας προΐσταται:
α) της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών
Προγραμμάτων
β) του προσωπικού άλλων Διευθύνσεων του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών, κατά το μέρος που έχει διατεθεί ή
διατίθεται κάθε φορά για την εκπλήρωση των στόχων
της Ειδικής Γραμματείας, ύστερα από συνεννόηση με
τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Εξωτερικών.
2) Στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματέως Αξιο−
ποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξω−
τερικών ανήκουν:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

α) Ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο συντονισμός και η
παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του Ν.3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 267), για την αξιοποίηση τους
από το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Ειδικής Υπηρε−
σίας Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ), η οποία υπάγε−
ται στην Ειδική Γραμματεία και λειτουργεί με βάση την
κείμενη νομοθεσία.
β) Ο συντονισμός δράσεων του Υπουργείου Εξωτερι−
κών και η υλοποίησή τους, σε ό, τι αφορά τα συγχρη−
ματοδοτούμενα προγράμματα σε τρίτες χώρες, από
Διεθνείς Οργανισμούς και Ευρωπαϊκούς Χρηματοδοτι−
κούς Μηχανισμούς, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, σε
συνεργασία με τις εκάστοτε αρμόδιες Διευθύνσεις του
Υπουργείου Εξωτερικών και τις Αρχές της Εξωτερικής
Υπηρεσίας, με στόχο, μεταξύ άλλων, τον προσδιορισμό
προτεραιοτήτων και τομέων ελληνικού ενδιαφέροντος,
καθώς και την υποστήριξη των δράσεων της Γενικής
Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανα−
πτυξιακής Συνεργασίας, που η τελευταία διαμορφώνει
σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της και σε συνεργασία
με τον αρμόδιο Υφυπουργό, στο πλαίσιο της διμερούς
και πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας και διεθνούς
αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.
γ) Η εν γένει εκπροσώπηση του Υπουργείου Εξωτε−
ρικών σε εθνικές, διεθνείς και ευρωπαϊκές Αρχές για
ζητήματα επενδύσεων και χρηματοδότησης των συγ−
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών.
δ) Ο στρατηγικός σχεδιασμός, προγραμματισμός καις
συντονισμός Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συ−
νεργασίας/Στόχος 3 Συνοχής, σε συνεργασία με τα αρ−
μόδια Υπουργεία.
ε) Ο εντοπισμός έργων προς χρηματοδότηση και η
υποβολή σχετικών προτάσεων, καθώς και η εκπόνηση
των απαραίτητων ερευνών/μελετών για την εκτέλεση
των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
στ) Ο συντονισμός διαφορετικών Διευθύνσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών, για τη διευκόλυνση της συμμε−
τοχής του Υπουργείου σε προγράμματα αρμοδιότητας
της Ειδικής Γραμματείας.
ζ) Η συμμετοχή στη διατύπωση προτάσεων σχετικά
με ζητήματα του Κοινοτικού Προϋπολογισμού και των
δημοσιονομικών προοπτικών της Ε.Ε.

η) Η εκτέλεση ειδικών αποστολών που ανατίθενται σε
αυτή από τον Υπουργό Εξωτερικών
θ) Η αρμοδιότητα:
αα) έγκρισης δαπανών παροχής υπηρεσιών, προμη−
θειών αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού, λειτουργικών
δαπανών και όλων των σχετικών συμβάσεων αρμοδιό−
τητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμο−
γής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων
του Υπουργείου Εξωτερικών (ΕΥΣΧΕΠ) και συμβάσεων
που αφορούν στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών της
αναγκών, εφόσον σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το
ύψος του ποσού δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα
χιλιάδες ευρώ (150.000 €),
ββ) εισήγησης περί συγκρότησης των επιτροπών
διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών για την ανάθεση
συμβάσεων αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συ−
ντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επεν−
δυτικών Προγραμμάτων, αξιολόγησης ενστάσεων και
προσφυγών στο πλαίσιο αυτών, παρακολούθησης και
παραλαβής των σχετικών έργων, καθώς και παρακο−
λούθησης και παραλαβής των έργων υλοποίησης με
ίδια μέσα,
γγ) εισήγησης για την έγκριση των πρακτικών των
ως άνω επιτροπών,
δδ) έγκρισης των απαιτούμενων ενεργειών δημοσι−
ότητας των πράξεων που αναφέρονται στις ανωτέρω
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
εε) υποβολής των συναφών με τις ανωτέρω διαδικα−
σίες τεχνικών δελτίων.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφα−
σης καταργείται η υπ’ αριθ. Π23Ειδ.Γραμμ.−6836/ΑΣ
3027/26.03.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 333) όμοιά της, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθ, Π23Ειδ.Γραμ.−45738/11.10.2011
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 2386).
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, 14 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ
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