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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της με αριθμ. 6.1714/5.1504/2016
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020» (Β’424), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

2

Έκδοση εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 3/8/2018
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8.8066
(1)
Τροποποίηση της με αριθμ. 6.1714/5.1504/2016
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020» (Β'424), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Α' ).
2. Την αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β'424), όπως τροποποιήθηκε α) με
την αριθμ. 6.8208/5.7245/2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016
(ΦΕΚ 424/Β'/22-02-2016) κοινής υπουργικής απόφασης
με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020» (Β'1669) και β) με την αριθμ. 8.6710/2018

Αρ. Φύλλου 3417

κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της
αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β'2214).
3. Τις διατάξεις του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α'98).
4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α'116).
5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α'208).
6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).
7. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α'37).
8. Την αριθμ. Υ 29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168).
9. Την αριθμ. Υ 197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β'3722), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ.
Υ 226/2016 (Β'4233) και Υ 12/2018 (Β'978) αποφάσεις
και ισχύει.
10. Την αριθμ. 13471/4878/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β'814).
11. Την ανάγκη δίμηνης επέκτασης της χρονικής διάρκειας του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης
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προσφυγικών ροών - Β' κύκλος» (Δημόσια Πρόσκληση
No 9/2017).
12. Την αριθμ. 2118/2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς το εποπτεύον Υπουργείο για την
ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν
τα έτη 2018 και 2019 και
13. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 41597/3465 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης από το οποίο προκύπτει επιπλέον δαπάνη,
εκτιμώμενου συνολικού ποσού 2.950.200 € σε βάρος
του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ του ΚΑΕ2493 για το
έτος 2018 ποσό 1.000.000 € και για το έτος 2019 ποσό
1.950.000 € (ΑΔΑ ΨΟΕΚ46501Ω-Ψ7Ζ), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016
(Β'424) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί με α)την
αριθμ. 6.8208/5.7245/2016 κοινή υπουργική απόφαση
με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016
(ΦΕΚ 424/Β'/22-02-2016) κοινής υπουργικής απόφασης
με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020» (Β'1669), και β) την αριθμ. 8.6710 /2018 κοινή
υπουργική απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ.
6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με
θέμα: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020» (Β'2214). ως εξής:
Άρθρο 1
Στο άρθ. 2 προστίθεται περίπτωση 2.10 ως εξής:
«2.10. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α' υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β'
κύκλος“ (Δημόσια Πρόσκληση No 9/2017)» επεκτείνεται
κατά δύο (2) μήνες μετά το πέρας της, κατά την ακριβώς
προηγούμενη περίπτωση, δίμηνης επέκτασής του και
επιπλέον αυτής.
Η δίμηνη επέκταση θα καλυφθεί από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ».
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ.
6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β'424), όπως έχει τροποποιηθεί με α) την με αριθμό
6.8208/5.7245/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β'1669)
και β) την με αριθμό 8.6710/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β'2214).
Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 3417/10.08.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. 855
(2)
Έκδοση εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 3/8/2018
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα 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 εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄/1994).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Διαρρυθμίσεις 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 γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/1994).
6. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄/2013), και ιδιαιτέρως των διατάξεων
του άρθρου 37 σχετικά με τη φορολόγηση των τόκων
από κρατικούς τίτλους, όπως ισχύει.

Τεύχος Β’ 3417/10.08.2018
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7. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ)
1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207 Α΄/
2000).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός 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 τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982
(ΦΕΚ 81 Α΄/1982).
11. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα -δαπάνες
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.», όπως
ισχύει (ΦΕΚ 3690 Β΄/2014).
12. Την αριθμ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.», όπως
ισχύει (ΦΕΚ 1865 Β΄/2014).
13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
2/60752/0004/9-9-2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 287 Α΄/2013).
15. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ»
(ΦΕΚ 615 Β΄/2001).
16. Την αρ. 2136/22-12-2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β΄/2014).
17. Την αρ. 1606/19-12-2017 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2018» (ΦΕΚ 4554 Β΄/2017).
18. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009).
19. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).
20. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄/2017).
21. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A΄/2015).
22. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
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γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄/
2015).
23. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010).
24. Το με αρ. πρωτ. 1364/27-7-2018 έγγραφο του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων
γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων στις 1/8/2018 και
της διάθεσης τους σε φυσικά πρόσωπα, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικασία της δημοπρασίας στις 1/8/2018, 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 3/8/2018 και ημερομηνία λήξης την 1/2/2019.
2. Ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει με βάση έτος
360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών (ACT/360).
3. Το ποσό της έκδοσης καθορίζεται σε εξακόσια είκοσι
πέντε εκατομμύρια (625.000.000,00) ευρώ.
4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει την ημερομηνία
λήξεως στην ονομαστική τους αξία.
5. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους
τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.
6. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι
των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου που
αποκτούν φυσικά πρόσωπα.
Οι τίτλοι και η 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 των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την
Τετάρτη 1/8/2018, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Οργανισμό
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους
του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας
προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off
price).
2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα
υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000)
ενώ το μέγιστο δεν θα υπερβαίνει το ύψος του δημοπρατούμενου ποσού.
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές αξίες
πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000).
3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονομαστική αξία των εντόκων που ζητούνται καθώς και
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε
επενδυτής.
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4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των
τίτλων που θα κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη
δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση τα
χίλια ευρώ (€ 1.000).
5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να
υποβάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη
ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που θα
διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερόμενους
γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές
ικανοποιούνται στην τιμή της τελευταίας προσφοράς
που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off price).
Η κάθε μια μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί
να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη
μέθοδο των μη ανταγωνιστικών προσφορών.
Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ στις
1/8/2018 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 1/8/2018 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 μέχρι τη
12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 2/8/2018, να υποβάλουν προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση
στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή
στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων μέχρι
συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% του δημοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική
ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το
ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν
Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία που
προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμμετοχής
ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές
των προηγουμένων της παρούσας, τριών δημοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του ποσού θα
κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους Βασικούς
Διαπραγματευτές Αγοράς.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 2/8/2018,
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) και τον Οργανισμό
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων
(Settlement) θα γίνει στις 3/8/2018, ημερομηνία έκδοσης των εντόκων γραμματίων.
9) Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατεθούν στους
Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας, δεν
θα δοθεί προμήθεια.
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Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της
3/8/2018 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή
10 Αυγούστου 2018, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα και λοιποί φορείς οι οποίοι
είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος
και έχουν στην κατοχή τους έντοκα γραμμάτια από την
παραπάνω δημοπρασία, μπορούν να διαθέτουν τους
τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απεριόριστα ποσά, σε τιμή που θα καθορίσουν οι ίδιοι. Προϋπόθεση για την παραπάνω διάθεση είναι, οι επενδυτές να
είναι φυσικά πρόσωπα - κάτοικοι της Ε.Ε., να διαθέτουν
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να έχουν
μερίδα επενδυτή στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).
Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατίθενται με την
παραπάνω διαδικασία θα ισχύει το ISIN Β των εντόκων
γραμματίων της έκδοσης 3/8/2018 για φυσικά πρόσωπα
(GR0026295080).
Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιποί φορείς
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμματίων από το αρχικό ISIN (GR0002179456) (δημοπρασίας) στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την
συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης
ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.
Οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του ISIN Β μπορούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται
στις τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους φορείς,
οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους και στη συνέχεια
θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β στο αρχικό ISIN της
δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.
Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμήθεια. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 2/89260/0023/
29-12-2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β΄/2001).
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για
τα οικονομικά έτη 2018 και 2019, η οποία θα καλυφθεί
από τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου
χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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