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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 2/31648/0023Α (1)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 17/04/2012 
μέσω δημόσιας εγγραφής.

  Ο 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 «Διαρ−
ρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πε−
τρελαιοειδών 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. 3ί30/2003 (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 τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/82 
(ΦΕΚ 81/Α΄/1982).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/15−03−2012 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/2012).

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 Οι−
κονομικών 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 αριθ. 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 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. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62 A /2012).

19. 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).

20. Το υπ’ αριθμ. 1133/6−04−2012 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 10/04/2012 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό.

21. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 10ης Απριλίου 2012, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 26 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 17η Απριλίου 2012 και ημε−
ρομηνία λήξης την 12η Οκτωβρίου 2012.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία 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 4,55 %, 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 10ης Απριλίου 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 εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β). Η διάθεση 
θα γίνει με δημόσια εγγραφή μέσω της Τράπεζας της 
Ελλάδος, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
των χρηματιστών−μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
και λοιπών φορέων, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διάθεση των εντόκων γραμματίων θα αρχίσει την 
Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και θα ολοκληρωθεί την Τε−
τάρτη 11 Απριλίου 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 γραμματίων, 
ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση, επι−
στρέφεται στα φυσικά πρόσωπα−κατόχους του ISIN Β που 
έχουν διακρατήσει τους τίτλους μέχρι τη λήξη τους.

Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Οι επενδυτές κάτοχοι των έντοκων γραμματίων του 
ISIN Β μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους 
να απευθύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξου−
σιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους 
τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το 
ISIN Β στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι 
θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για την διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επεν−
δυτικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσι−
οδοτημένους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης 
θα δοθεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. Του Κεντρικού Αποθε−
τηρίου Αξιών 0,04%.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση μας 2/89260/0023/29−
12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615/Β΄/23.5.2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από τις σχε−
τικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/31207/0023Α (2)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 

Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 17/04/2012 
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρόσω−
πα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

  Ο 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).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄/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 διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 «Μίσθωση ακινή−
των 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 τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81/Α΄/1982).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/22899/0023Α/15−03−2012 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − Δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τλ.» (ΦΕΚ 785/Β΄/2012).

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. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62/A΄/2012).

19. 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).

20. Το υπ’ αριθμ. 1133/6−04−2012 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 10/04/2012 και της διάθεσής τους στο απο−
ταμιευτικό κοινό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα−
σία της δημοπρασίας στις 10 Απριλίου 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 δημοπρασίας, 

είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 17η Απριλίου 2012 και 
ημερομηνία λήξης την 12η Οκτωβρίου 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 Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την 
Τρίτη 10 Απριλίου 2012, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Ορ−
γανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι 
ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του 
ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τε−
λευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρα−
σία (cut off price).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές 
έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα 
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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 orice).

Η κάθε μια μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη 
μέθοδο των μη ανταγωνιστικών προσφορών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ στις 
10 Απριλίου 2012 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των απο−
τελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέρα 
της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 10 Απριλίου 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 ήμερων (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 12ης Απριλίου 2012), 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 12ης Απρι−
λίου 2012, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 17 Απριλίου 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 Απριλίου 2012 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέ−
ντε εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 
24 Απριλίου 2012, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπεζες, 
τα Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς οι οποίοι είναι 
εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και 
έχουν στην κατοχή τους έντοκα γραμμάτια από την 
παραπάνω δημοπρασία, μπορούν να διαθέτουν τους 
τίτλους που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απερι−
όριστα ποσά, σε τιμή που θα καθορίσουν οι ίδιοι.

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 
Απριλίου 2012 για φυσικά πρόσωπα (GR0026125329).

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 (GR0002094572) (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 !SIN 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, 10 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 2/31651/0023Α (3)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημε−

ρομηνία δημοπρασίας 10.4.2012.

  Ο 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. 2/31207/C023A/10−04−2012 απόφα−
ση του Υπουργού Οκονομικών για την «έκδοση Εντό−
κων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
26 εβδομάδων στις 17/04/2012 μέσω Δημοπρασίας και 
διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία 
διακανονισμού».

6. Τα αποτελέσματα της από 10/04/2012 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. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 62 Α /2012).

9. 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 10 Απριλίου 2012 για 
εξάμηνη διάρκεια ή 26 εβδομάδων σε 4,55 %.

2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυψε 
κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 10.4.2012.

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, 10 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. 41828/Γ6 (4)
Μετονομασία και καθορισμός λειτουργίας Τμημάτων 

Ένταξης (Τ.Ε.) Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − Κατάργηση και μετονομασία Ερ−
γαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 8 παρ. 1, 34 και 35 του Ν. 3699/2008 «Ειδι−

κή αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2−10−2008).

2. Του άρθρου 5 του ν. 2817/2000(ΦΕΚ78/τ. Α΄/2000).
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

4. Του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης»

5. Της 27528/ΣΤ5/15 Μαρτίου 2012 (ΦΕΚ763/τ.Β΄/2012) 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστο−
φιλοπούλου»

Β. 1. Τις εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ.
2. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.
3. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Γ. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Μετονομάζεται το ιδρυθέν Τμήμα Ένταξης (ΦΕΚ 
1400/τ.Β΄/13−9−2004) ως «Τμήμα Ένταξης στο Γυμνάσιο 
Χρυσού» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης Σερρών, μετά την 71336/Δ4/24−06−2011 
Υ.Α. (ΦΕΚ 1575/τ.Β΄/27−6−2011) με θέμα «Συγχωνεύσεις 
Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» σε 
«Τμήμα Ένταξης στο Γυμνάσιο Αγίου Πνεύματος».

Β. Καθορίζουμε από το σχολικό έτος 2012−2013, το 
ιδρυθέν Τμήμα Ένταξης (ΦΕΚ 1397/τ.Β΄/10−10−2005) ως 
«Τ.Ε. στο 4ο Γυμνάσιο Τρικάλων», αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, 
να λειτουργεί στο 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων.

Γ. Προσθέτουμε προσωνύμιο στη Σχολική μονάδα Ει−
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Διεύθυν−
σης Δ.Ε. Αχαΐας, «Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας» και 
μετονομάζεται, ως ακολούθως:

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αχαΐας «Γέφυρα − γέφυρα Αλλη−
λεγγύης και Επικοινωνίας».

Δ. Καταργούμε τη Σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, 
«Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αγ. Δημητρίου (Μπραχάμι)» που 
ιδρύθηκε με την Γ6/4626/29−11−2001 (ΦΕΚ 1640 τ.Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση (απόφαση που δεν υλοποιήθηκε 
έως σήμερα) και μετονομάζουμε το μεταστεγασθέν στα 
όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Εργαστήριο Ειδικής 
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Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με έδρα 
την Καλλιθέα − όπως αυτό είχε μετατραπεί με τις δια−
τάξεις της παρ. 3, του άρθρου 5, του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 
78 τ.Β΄) και το οποίο είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε με 
το π.δ. 137/1983−ΦΕΚ 60Α΄, σε «Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Δημη−
τρίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Απριλίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

F
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Καταργήσεις σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 παρ. 5 και του άρθρου 8 παρ. 2 του 

Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(167/ Α΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 2 και 5 του 
Ν.1966/1991 (147 Α΄), όπως ισχύουν.

2. Του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄).

3. Του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν.3966/2011 «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις (118 Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 27528/ΣΤ5/15−3−2012 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπού−
λου» (ΦΕΚ 763 Β΄).

5. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Δι−
ευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών 
Συμβουλίων.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Καταργούμε από το σχολικό έτος 2012 − 2013 τις πα−
ρακάτω σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ−
ΚΗΣ

Καλλιτεχνικό
Λύκειο
Σταυρούπολης 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Εσπερινό
Γυμνάσιο Άργους 
(0202035)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Απριλίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
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Ιδρύσεις Λυκειακών Τάξεων. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 59 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» (167 Α΄).

2. Του άρθρου 8 παρ. 16 του Ν.3194/2003 (267 Α΄).
3. Του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄).

4. Του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν.3966/2011 «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις (118 Α΄).

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (98 Α΄).

6. Της αριθ. Γ2/3345/2−9−1988 υπουργικής απόφασης 
(649 Β΄) «Ίδρυση και Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» που 
κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 (296 Α΄).

7. Την υπ’ αριθμ. 27528/ΣΤ5/15−3−2012 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπού−
λου» (ΦΕΚ 763 Β΄).

8. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Δι−
ευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών 
Συμβουλίων.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

A. Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2012−2013 Λυκειακές 
τάξεις Γενικού Λυκείου προσαρτημένες στα Γυμνάσια 
της έδρας τους ως ακολούθως:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας / Δι−
εύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας Β και 
Γ Λυκειακές τάξεις προσαρτημένες στο Γυμνάσιο Άρ−
νισσας (3809010).

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης / Διεύθυνση Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Β΄ τάξη Εσπερινού 
Λυκείου προσαρτημένη στο Εσπερινό Γυμνάσιο Τυμπα−
κίου (1713015).

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου / Διεύθυνση 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου Γ΄ και Δ΄ 
Λυκειακές τάξεις προσαρτημένες στο Εσπερινό Γυμνά−
σιο Λέρου (1006037).

Β. Ιδρύεται από το σχολικό έτος 2012−2013 Γ΄ Λυκειακή 
τάξη Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου προσαρτημένη στο 
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της έδρας της ως ακολούθως:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας / Διεύ−
θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Θεσσαλονίκης 
Γ΄ Λυκειακή τάξη προσαρτημένη στο Καλλιτεχνικό Γυ−
μνάσιο Αμπελοκήπων (1915025).

Γ. Ιδρύεται από το σχολικό έτος 2012−2013 Α΄ Λυκειακή 
τάξη προσαρτημένη στο Μουσικό Σχολείο της έδρας 
της ως ακολούθως:

Α΄ Λυκειακή Τάξη προσαρτημένη στο Μουσικό Σχολείο 
Άρτας (1713015).

Δ. Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2012−2013 οι Β΄ και 
Γ΄ Λυκειακές Τάξεις προσαρτημένες στο Μουσικό Γυ−
μνάσιο της έδρας τους ως εξής:

Β, Γ Λυκειακές τάξεις προσαρτημένες στο Μουσικό 
Γυμνάσιο Κορίνθου (2801058).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Μαρούσι, 11 Απριλίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ      
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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