
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εορ-
τών Χριστουγέννων 2017 σε μη επιδοτούμενους 
ανέργους ασφαλισμένους της Περιφερειακής 
Υπηρεσίας του ΕΦ.Κ.Α-Α’ Διεύθυνση Ασφάλισης 
Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ).

2 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-
μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 
31/01/2018.

3 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-
μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 
31/01/2018

4 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-
μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 
31/01/2018

5 Προαγορά ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.  Φ.10053/61051/3304 (1)
  Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εορ-

τών Χριστουγέννων 2017 σε μη επιδοτούμενους 

ανέργους ασφαλισμένους της Περιφερειακής 

Υπηρεσίας του ΕΦ.Κ.Α-Α' Διεύθυνση Ασφάλισης 

Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 39-51 του ν. 3655/2008 

(Α΄ 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του 
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλι-
στικές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 53 και 55 παρ. 2 του 
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρύθμιση φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4415/2016 (Α΄ 
159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.4 του ν. 4445/2016 
(Α΄ 236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακο-
λούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής 
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την 
κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του 
ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του β.δ. 456/1967 
(Α΄ 143) «Κανονισμός Ανεργίας Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ», η οποία προστέ-
θηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 63/1975 (Α΄ 21).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του 
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 
168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπι-
ση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ.: 44549/Δ9.12193/8.10.2015 
(Β' 2169) κοινής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως ισχύει.

11.Την αριθμ. 759/53/07.12.2017 απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Φ.Κ.Α.

12. Την αριθμ. οικ. 61698/3944/27-12-2017 εισήγηση 
της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης κα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

13. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αλλά δαπάνη συνολικού ποσού 105.261,38 € σε βάρος 
του Κ.Α.Ε. 0652 «Επιδόματα εορτών ανέργων» του προ-
ϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α έτους 2017, αποφασίζουμε:

Στους ανέργους καθώς και σε όσους επιδοτήθηκαν ως 
άνεργοι λόγω επίσχεσης, ασφαλισμένους της Περιφερεια-
κής Υπηρεσίας του ΕΦ.Κ.Α-Α' Διεύθυνση Ασφάλισης Πα-
ροχών (ΤΣΠΕΑΘ), των οποίων η επιδότηση λόγω τακτικής 
ανεργίας ή επίσχεσης τερματίστηκε μέσα στο προ της 1ης 
Δεκεμβρίου 2017 επτάμηνο και εφόσον, από τη λήξη της 
επιδότησής τους μέχρι την ανωτέρου αναφερόμενη ημε-
ρομηνία, δεν έχουν εργαστεί σε εργοδότη με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας περισσότερο από δύο μήνες, χορηγείται 
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έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις εορτές των Χριστου-
γέννων έτους 2017, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
αριθμ. Φ10070/10855/730/11.5.2012 (Β΄ 1646) απόφασης 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, ορίζεται ίσο με το 
ποσό του μηνιαίου επιδόματος που έλαβε κάθε δικαιού-
χος όταν επιδοτήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

    Αριθμ. 1642 (2)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 31/01/2018.

  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/τ.Α΄/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/8.2.1994).
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 Παρακο-
λούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/1998).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16/τ.Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

8. 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.» (ΦΕΚ 3690/τ.Β΄/2014).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 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/τ.Α΄/1998), όπως τροποποιή-
θηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 /τ.Α΄/2011).

10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7-10-2009).
11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/2009).
12. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/τ.Α΄/2014).
13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/2015).
14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/08.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/2015).
15. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με ημε-

ρομηνία 29-3-2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επανέκδοση του 
συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με ημερομηνία 1-4-2008.

16. Την αριθμ. 2/31229/0023/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υλοποίηση της τροποποίησης και 
αποδοχής προσφορών ανταλλαγής σειρών τίτλων εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από την Ελληνική Δημοκρατία και 
επανέκδοση νέων τίτλων ομολόγων και νέων τίτλων ΑΕΠ» (ΦΕΚ 1065/τ.Β΄/2012).

17. Την αριθμ. 422/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφο-
ράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25.07.2057 με έτος βάσης 2015=100», 
αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS0292467775, λήξης 
25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα Ιανουάριο 
2018 όπως παρακάτω:

Ημερομηνία
Αναπροσαρμογής

ISIN Ονομαστική Αξία Δεικτής 
Αναφοράς

Λόγος Δεικτών 
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο 
Κεφάλαιο

31/01/18 XS0292467775 1.000.000.000,00 102,19806 1,16772 1.167.720.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/01/2018 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 87,51923, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
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Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το 

τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 1641 (3)
   Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 31/01/2018. 

  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/τ.Α΄/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/8.2.1994).
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 Παρακο-
λούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/1998).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 
(ΦΕΚ 16/τ.Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

8. 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.» (ΦΕΚ 3690/τ.Β΄/2014).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 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/τ.Α΄/1998), όπως τροποποιή-
θηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/2011).

10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7-10-2009).
11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/2009).
12. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/τ.Α΄/2014).
13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/2015).
14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/08.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/2015).
15. Την αριθμ. 2/22468/0023Α/12-04-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου 

Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημερομηνία έκδοσης 16/4/2007.
16. Την αριθμ. 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων 

του Ελληνικού Δημοσίου.
17. Την αριθμ. 423/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφο-

ράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25.07.2030 με έτος βάσης 2015=100», 
αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0338003552 και ISIN 
GR0133005182, λήξης 25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30%, λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για 
τον μήνα Ιανουάριο 2018 όπως παρακάτω:

Ημερομηνία
Αναπροσαρμογής

ISIN Ονομαστική Αξία Δεικτής 
Αναφοράς

Λόγος Δεικτών 
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο 
Κεφάλαιο

31/01/18 GR0133005182 75.000.000,00 102,19806 1,16818 87.613.500,00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/01/2018 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε-

ρομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 87,48449, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
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Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το 

τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 1640 (4)
    Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 31/01/2018 .

  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/τ.Α΄/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/8.2.1994).
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 Παρακο-
λούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
17/τ.Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/1998).

6. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/
1999 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

8. 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.» (ΦΕΚ 3690/τ.Β΄/2014).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 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/τ.Α΄/1998), όπως τροποποιή-
θηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/2011).

10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7-10-2009).
11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/2009)
12. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/τ.Α΄/2014).
13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/2015).
14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/08.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/2015).
15. Την αριθμ. 2/16773/0023/Α/20.03.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003 κοι-

νοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.07.2025».
16. Την αριθμ. 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων 

του Ελληνικού Δημοσίου.
17. Την αριθμ. 421/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφο-

ράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25.07.2025 με έτος βάσης 2015=100», 
αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0128005627, λήξης 
25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90%, λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την 
Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα Ιανουάριο 
2018 όπως παρακάτω:

Ημερομηνία
Αναπροσαρμογής

ISIN Ονομαστική Αξία Δεικτής 
Αναφοράς

Λόγος Δεικτών 
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο 
Κεφάλαιο

31/01/18 GR0128005627 48.000.000,00 102,19806 1,26111 60.533.280,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/01/2018 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 81,03840, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
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Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το 

τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 1632 (5)
Προαγορά ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου.  

       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/τ.Α΄/1990), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 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/τ.Α΄/1998), όπως τροποποιή-
θηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/2011).

4. 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/τ.Β΄/2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
287/τ.Α΄/2013).

6. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, έκδο-
σης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/τ.Β΄/2014), όπως ισχύει.

7. 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.» (ΦΕΚ 1865/τ.Β΄/2014), όπως ισχύει

8. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7-10-2009).
9. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/2009).
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/2017.
11. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/2015).
12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/08.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/2015).
13. Την αριθμ. 2/22468/0023Α/12-04-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου 

Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία έκδοσης 16/4/2007 (ΦΕΚ Β΄ 625/2007).
14. Την αριθμ. 2/14328/0023Α/20-2-2012 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων 

του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ Β΄ 705/2012).
15. Το αριθμ. πρωτ. 2240/28-12-2017 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφασίζουμε:
Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με ημερομηνία 29-12-2017, τιμαριθμοποιημένου ομολόγου 

του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000,00) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΙSIN ΛΗΞΗ ΕΠΙΤ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΛΟΓΟΣ 

ΔΕΙΚΤΩΝ 

(INDEX 

RATIO)

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘ. 

ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ 

ΔΙΑΚ/ΣΜΟΥ

ΔΕΔ. 

ΤΟΚΟΙ

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ

GR0338003552 25/7/2030 2,30% 10.000.000,00 € 102,13032 1,16741 11.674.100,00 € 75% 8.755.575,00 € 115.456,85€ 8.871.031,85€

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο, με εντολή του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., θα καταβάλει στην Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την 29-12-2017, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των οκτώ 
εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (€8.871.031,85), 
το οποίο αντιστοιχεί σε € 8.755.575,00 για αξία διακανονισμού πλέον € 115.456,85 για δεδουλευμένους τόκους. Οι 
τίτλοι που προαγοράζονται ακυρώνονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  
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*02047012912170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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