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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 506
(1)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
διάρκειας 13 εβδομάδων στις 18/3/2016 μέσω δημο−
πρασίας 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 178Α΄/1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό
και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16Α΄/1994).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992
«Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλω−
σης πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 128Α΄/1992).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων»
(ΦΕΚ 81Α΄/1982) και την πράξη με αριθμό 76 του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση

του ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 65Α΄/1996).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του Ν. 2198/1994
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α΄/1994).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδή−
ματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012,
του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 167Α΄/2013), και ιδιαιτέρως των διατάξεων
του άρθρου 37 σχετικά με τη φορολόγηση των τόκων
από κρατικούς τίτλους, όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονι−
σμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου,
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ».
(ΦΕΚ 207Α΄/2000).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/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 Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113Α΄/2011).
10. Τις διατάξεις του Ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173Α΄/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982
(ΦΕΚ 81Α΄/1982).
11. Την αριθμ. 2162/29−12−2014 απόφαση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690Β΄/2014).
12. Την αριθμ. 1090/8−07−2014 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρού−
νται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»
(ΦΕΚ 1865Β΄/2014).
13. 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 1538Β΄/2010).
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14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4223/2013 «Ενι−
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 287Α΄/2013).
15. 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 615Β΄/2001).
16. Την αριθμ. 2136/22−12−2014 κοινή απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493Β΄/2014).
17. Την αριθμ. 2122/21−12−2014 κοινή απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2016» (ΦΕΚ 2819Β΄/2015).
18. Το Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/2009).
19. Το Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221Α΄/2009).
20. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 178Α΄/2014).
21. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116Α΄/2015).
22. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168Β΄/2015).
23. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά−
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112Α΄/2010).
24. Το αριθμ. 581/11−3−2016 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για
την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων
στις 16/3/2016 και της διάθεσης τους σε φυσικά πρόσω−
πα, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα−
σία της δημοπρασίας στις 16/3/2016, 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 13 εβδομάδων, σε
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 18/3/2016 και ημερο−
μηνία λήξης την 17/6/2016.
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 (1.000.000.000,00) 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 16/3/2016, 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
υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000)
ενώ το μέγιστο δεν θα υπερβαίνει το ύψος του δημο−
πρατούμενου ποσού.
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές
αξίες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ευρώ
(€ 1.000.000).
3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των εντόκων που ζητούνται καθώς και
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε
επενδυτής.
4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των
τίτλων που θα κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη
δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση τα
χίλια ευρώ (€ 1.000).
5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να
υποβάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη
ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που
θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του
Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε−
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές
προσφορές ικανοποιούνται στην τιμή της τελευταίας
προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut
off price).
Η κάθε μια μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί
να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη
μέθοδο των μη ανταγωνιστικών προσφορών.
Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ στις
16/3/2016 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 16/3/2016
και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το δι−
καίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και μέχρι τη
12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 17/3/2016, να υπο−
βάλουν 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 δη−
μοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική
ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το
ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε κάθε έναν
Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την αναλογία
που προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσοστό συμ−
μετοχής ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές
προσφορές των προηγουμένων της παρούσας, τριών
δημοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού του
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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 17/3/2016,
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) και τον Οργανι−
σμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων
(Settlement) θα γίνει στις 18/3/2016, ημερομηνία έκδοσης
των εντόκων γραμματίων.
9) Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατεθούν στους
Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας, δε
θα δοθεί προμήθεια.
Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού
της 18/3/2016 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε
εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέ−
ρα 28/3/2016, 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 απε−
ριόριστα 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 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 18/3/2016 για φυσικά πρόσωπα
(GR0026228388).
Κάθε ημέρα διάθεσης οι Τράπεζες και λοιποί φορείς
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμμα−
τίων από το αρχικό ISIN (GR0000148511) (δημοπρασίας)
στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), κατά την
συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης εργάσιμης
ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερίδες των επεν−
δυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.
Οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του ISIN Β μπο−
ρούν 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 μας 2/89260/0023/
29−12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615Β΄/2001).
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2016, η οποία θα καλυφθεί από τις
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 505
(2)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας
13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 16/3/2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.δ. 3745/1957
«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173Α΄/1957).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων».
(ΦΕΚ 81Α΄/1982).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α΄/1990).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 «Διαρ−
ρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαι−
οειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128Α΄/1992).
5. 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 151Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113Α΄/2011).
6. 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 1538Β΄/2010).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4223/2013 «Ενι−
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 287Α΄/2013).
8. Την αριθμ. 506/17−3−2016 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Εντόκων Γραμματίων
του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις
18/3/2016 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά
πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού».
9. Τα αποτελέσματα της από 16/3/2016 δημοπρασίας
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας
13 εβδομάδων.
10. Το Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/2009) και το Π.δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ 221Α΄/2009).
11. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 178Α΄/2014).
12. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116A΄/2015).
13. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168Β΄/2015).
14. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά−
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α΄/2010), αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του
Ελληνικού Δημοσίου, Ν.δ. 3745/1957 και Ν. 1266/1982, που
θα εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 16/3/2016 για διάρ−
κεια 13 εβδομάδων (ή τριών μηνών) σε 2,70%.
2. Το παραπάνω επιτόκιο προέκυψε από την δημο−
πρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
διάρκειας 13 εβδομάδων στις 16/3/2016.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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 2016, 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, 17 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 504
(3)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
διάρκειας 13 εβδομάδων στις 18/3/2016 μέσω δημό−
σιας 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 178Α΄/1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2187/1994 «Ρύθ−
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό
και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16Α΄/1994).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 «Διαρ−
ρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαι−
οειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128Α΄/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 43Α΄/1994).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων»
(ΦΕΚ 81Α΄/1982) και την πράξη με αριθμό 76 του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση
του ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 65Α΄/1996).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδή−
ματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012,
του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 167Α΄/2013), και ιδιαιτέρως των διατάξεων
του άρθρου 37 σχετικά με τη φορολόγηση των τόκων
από κρατικούς τίτλους, όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου,
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ».
(ΦΕΚ 207Α΄/2000).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/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 Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113Α΄/2011).
10. Τις διατάξεις του Ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173Α΄/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982
(ΦΕΚ 81Α΄/1982).
11. Την αριθμ. 2162/29−12−2014 απόφαση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690Β΄/2014).
12. Την αριθμ. 1090/8−07−2014 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρού−
νται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»
(ΦΕΚ 1865Β΄/2014).
13. 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 1538Β΄/2010).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4223/2013 «Ενι−
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 287Α΄/2013).
15. 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 615Β΄/2001).
16. Την αριθμ. 2136/22−12−2014 κοινή απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493Β΄/2014).
17. Την αριθμ. 2122/21−12−2014 κοινή απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγο−
ράς έτους 2016» (ΦΕΚ 2819Β΄/2015).
18. Το Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/2009).
19. Το Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221Α΄/2009).
20. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 178Α΄/2014).
21. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116Α΄/2015).
22. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168Β΄/2015).
23. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά−
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112Α΄/2010).
24. Το αριθμ. 581/11−3−2016 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για
την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμμα−
τίων στις 16/3/2016 και της διάθεσής τους σε φυσικά
πρόσωπα.
25. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 16/3/2016, αποφασίζουμε:
Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων,
με ημερομηνία έκδοσης την 18/3/2016 και ημερομηνία
λήξης την 17/6/2016.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσης τους με επιτόκιο σταθερό για όλη τη
διάρκεια τους, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω. Ο τόκος,
ο οποίος προκαταβάλλεται, υπολογίζεται εσωτερικά με
βάση έτος 360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών
(ACT/360).
Το επιτόκιο των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε 2,70% ,
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων
της 16/3/2016. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος
οι τόκοι των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη−
μοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.
Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής
(λογιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό
κοινό, μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε.,
αφού εκδοθούν ξεχωριστοί κωδικοί αριθμοί (ISIN Β,
GR0026228388). Η διάθεση θα γίνει με δημόσια εγγραφή
μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, των Τραπεζών, των
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των χρηματιστών−μελών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπών φορέων, οι οποίοι
είναι εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η διάθεση των εντόκων γραμματίων αρχίζει την Τρίτη
15/3/2016 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 17/3/2016.
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.
Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική
τους αξία.
Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων με
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 (GR0000148511).
Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.
Για τη διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επενδυ−
τικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιο−
δοτημένους 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 615Β΄/2001).
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
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το οικονομικό έτος 2016, η οποία θα καλυφθεί από τις
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 590
(4)
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ−
γράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 −
2020 (Π.Α.Α.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005).
2. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α΄/2014),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014
(ΦΕΚ 237/Α΄/2014).
3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20)
4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/23.09.2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/22.09.2015) «Ανασύστα−
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
265) και ιδίως των άρθρων 63 και 68 αυτού.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε−
κεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
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Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ−
βρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1698/2005 του Συμβουλίου.
9. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχε−
τικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την
εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρω−
τικών και επενδυτικών ταμείων.
10. Την αριθμ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επι−
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014−2020 και ιδίως το κεφάλαιο 15.2 αυτού.
11. Το Π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α΄/14.1.2002) «Εκτέλεση Ενερ−
γειών Τεχνικής Υποστήριξης−Στήριξης και Διαχείριση
αντίστοιχων πόρων».
12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγκρότηση−Σύνθεση
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης για το Πρό−
γραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 − 2020
(Π.Α.Α.) της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:
Α. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πρόεδρος της Επιτροπής.
Β. Μέλη της Επιτροπής αε δικαίωαα ψήφου είναι:
1. Ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΠΑΑ.
2. Εκπρόσωπος του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕ−
ΠΕ).
3. Εκπρόσωποι υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΑΑΤ που
εμπλέκονται στην υλοποίηση του ΠΑΑ, ειδικότερα:
3.1 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014−2020.
3.2 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θά−
λασσας.
3.3 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Αγροτικής
Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης.
3.4 Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών.
3.5 Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλι−
ματικής Αλλαγής.
3.6 Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής Διεθνών Σχέσεων
και Προώθησης Προϊόντων.
3.7 Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Πα−
ραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων
3.8 Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών Κατασκευών και
Τοπογραφικής.
3.9 Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών
Πόρων και Λιπασμάτων.
3.10 Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων.
3.11 Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτη−
νιατρικών Εφαρμογών.
4. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ−
ΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ).
5. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛΓΑ).

6. Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων.
6.1 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ.
6.2 Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ).
6.3 Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού.
6.4 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης.
6.5 Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του
ΕΤΠΑ και του ΤΑ.
6.6 Ειδική Γραμματεία Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ.
6.7 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
6.8 Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών
και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας
(ΥΠΕΝ).
6.9 Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ.
6.10 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και
Αξιολόγηση (ΕΥΣΣΑ).
6.11 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής
(ΕΥΣΕ).
6.12 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).
6.13 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).
6.14 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθη−
σης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ).
6.15 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ.
7. Εκπρόσωποι Περιφερειακών Αρχών:
7.1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7.2 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας.
7.3 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυ−
τικής Μακεδονίας.
7.4 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπεί−
ρου.
7.5 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας.
7.6 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδος.
7.7 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Ελλάδος.
7.8 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου.
7.9 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρή−
της.
7.10 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βο−
ρείου Αιγαίου.
7.11 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου.
7.12 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιο−
νίων Νήσων.
7.13 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ατ−
τικής.
8. Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
(ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της ΜΟΔ Α.Ε. των Οικονομικών και
Κοινωνικών Εταίρων και των μη Κυβερνητικών Οργα−
νώσεων και ειδικότερα:
8.1 Εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ.
8.2 Εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.
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8.3 Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής (ΟΚΕ).
8.4 Εκπρόσωπος τους Συνδέσμου Ελληνικών Βιομη−
χανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).
8.5 Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(TEE).
8.6 Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδος (ΓΕΩΤΕΕ).
8.7 Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας
Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).
8.8 Εκπρόσωπος της ΜΟΔ Α.Ε.
8.9 Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγρο−
τών Ελλάδας (ΠΕΝΑ).
8.10 Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξια−
κών Εταιρειών (HELLADA).
8.12 Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων.
8.13 Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουρι−
στικών Επιχειρήσεων.
Γ. Μέλη της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι:
1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων και συγκεκριμένα της Γεν. Δ/νσης Γεωργίας
και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
2. Εκπρόσωποι άλλων Φορέων.
2.1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2.2 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστι−
κότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
2.3 Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ.
2.4 Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ)
του Υπουργείου Οικονομικών.
2.5 Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
του ΥΠΑΑΤ.
2.6 Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.
2.7 Οργανισμός Πιστοποίησης.
2.8 WWF Hellas.
2.9 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
2.10 Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
2.11 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
2.12 Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευ−
νών (ΚΕΠΕ).
2.13 Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
(ΟΠΕ).
2.14 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).
2.15 Ελληνικό Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Προστα−
τευόμενων Περιοχών.
2.16 Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης.
2.17 Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.).
2.18 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
2.19 Εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
2.20 Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα−
ζομένων Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
2.21 Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.
Δ. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμ−
μετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανι−
σμών και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετά από
πρόσκληση του Προέδρου.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη π.χ. ειδικοί
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά,
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με
την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
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Άρθρο 2
1. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Πα−
ρακολούθησης αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχεί−
ρισης του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 2014−2020» (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία επιφορτίζεται
με την προετοιμασία της σχετικής τεκμηρίωσης και
σύνταξης των φακέλων για τη διεξαγωγή των συνε−
δριάσεων, καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των
πρακτικών που τηρούνται.
2. Η ΕΥΔ ΠΑΑ είναι αρμόδια για την εφαρμογή των
αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης.
3. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και τα
αναπληρωματικά μέλη αυτών ορίζονται από το φορέα
που εκπροσωπούν.
4. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπλη−
ρώνονται από άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Στην περί−
πτωση αυτή το όνομα του εκπροσώπου γνωστοποιείται
εγγράφως στην ΕΥΔ ΠΑΑ. Στην περίπτωση που μέλος
της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι εκπρόσωπος Φο−
ρέα που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αυτός
ορίζεται εγγράφως και το όνομα του γνωστοποιείται
στην ΕΥΔ ΠΑΑ Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε
φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου.
5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας της μετά από εισήγηση
της ΕΥΔ ΠΑΑ ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση
των καθηκόντων της επιτροπής. Στην πρώτη συνεδρί−
αση της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας της.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες
Η Επιτροπή Παρακολούθησης προκειμένου να διαπι−
στώσει την αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΑΑ, έχει
τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 49 του
Καν. (ΕΚ) 1303/2013 και στο άρθρο 68 του Ν. 4314/2014,
καθώς και στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επι−
τροπή ΠΑΑ, ήτοι:
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ βεβαιώνεται
για τις επιδόσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του.
Προς τούτο, εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται
στο άρθρο 49 του Καν. (ΕΚ) 1303/2013, η Επιτροπή Πα−
ρακολούθησης:
α) γνωμοδοτεί και εκδίδει γνώμη εντός τεσσάρων
μηνών από την απόφαση έγκρισης του προγράμματος,
όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις χρηματοδο−
τούμενες πράξεις,
β) εξετάζει τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις που
σχετίζονται με την πρόοδο εφαρμογής του σχεδίου
αξιολόγησης του προγράμματος,
γ) εξετάζει, ειδικότερα, δράσεις που αφορούν την τή−
ρηση των εκ των προτέρων όρων, οι οποίες εμπίπτουν
στις αρμοδιότητες της αρχής διαχείρισης, και τηρείται
ενήμερη σχετικά με τις δράσεις που αφορούν την τή−
ρηση άλλων εκ των προτέρων όρων,
δ) συμμετέχει στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο με σκοπό
την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση
του προγράμματος,
ε) εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις υλοποί−
ησης πριν αποσταλούν στην Επιτροπή,
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στ) προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε
προσαρμογή ή αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία
αποβλέπει στην επίτευξη των στόχων του ΕΓΤΑΑ που
ορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013
ή στη βελτίωση της διαχείρισης του, συμπεριλαμβανο−
μένης της δημοσιονομικής διαχείρισης,
ζ) εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την
τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της Επι−
τροπής σχετικά με τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ.

που αφορούν θέματα εμπιστευτικότητας, σύμφωνα και
με το άρθρο 36 παριθμ. 1 σημείο Α) περίπτωση ιε) του
Ν. 3614/2007.
2. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της
Τεχνικής Βοήθειας για το ΠΑΑ.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει δικαίωμα πλη−
ροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του ΠΑΑ. Ειδι−
κότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης κατόπιν αιτήμα−
τος της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα
που αφορούν την επιλογή των πράξεων, καθώς και την
εφαρμογή τους, τηρουμένων των εθνικών διατάξεων

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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