
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη-
μοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 9/3/2018 
μέσω δημόσιας εγγραφής.

2 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρ-
κειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρα-
σίας 7/3/2018.

3 Έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη-
μοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 9/3/2018 
μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρό-
σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

4 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) στις 24.01.2018 
στο Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότη-
τας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

5 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 
720), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1090/
23.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2199) απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον 
εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημά-
των και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτη-
τών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας 
επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, 
όπως ισχύει.

6 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων που 
υποβάλλονται στον αρμόδιο υπάλληλο του τμή-
ματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστή-
ριξης της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, των οποίων η προθε-
σμία έληγε τη χρονική περίοδο από 05.03.2018 
έως και 12.03.2018, λόγω πυρκαγιάς στη Δ.Ο.Υ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 366 (1)
Έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη-

μοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 9/3/2018 

μέσω δημόσιας εγγραφής. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση 
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και 
το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄/1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Διαρ-
ρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρε-
λαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α΄/
1992).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, 
σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημι-
ουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακο-
λούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή 
(άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/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 Υπουρ-
γικού Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση 
του ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελλη-
νικού Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α΄/1996).

6. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδή-
ματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
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του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄/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 συμπληρωμα-
τικών 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 30, 71, 74, 125 και 177 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι-
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/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 αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες 
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 
Β΄/2014), όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λο-
γαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 Β΄/
2014), όπως ισχύει.

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 1538 Β΄/2010).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 287 Α΄/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 615 Β΄/2001).

16. Την αριθμ. 2136/22-12-2014 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β΄/2014).

17. Την αριθμ. 1606/19-12-2017 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές 
αγοράς έτους 2018» (ΦΕΚ 4554 Β΄/2017).

18. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009).

19. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

20. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄/2017).

21. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄/2015).

22. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168  
Β΄/2015).

23. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010).

24. Το αριθμ. πρωτ. 472/2-3-2018 έγγραφο του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντό-
κων γραμματίων στις 7/3/2018 και της διάθεσής τους 
σε φυσικά πρόσωπα.

25. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ-
ματίων της 7/3/2018, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί-
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 9/3/2018 και ημερομηνία 
λήξης την 8/6/2018.

Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε-
ρομηνία έκδοσής τους με επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
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 1,05%, 
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που 
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων 
της 7/3/2018. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι 
τόκοι των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 
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 B, 
GR0026283938). Η διάθεση θα γίνει με δημόσια εγγρα-
φή 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 
6/3/2018 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 8/3/2018.

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 επι-

θυμούν 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 Σύ-
στημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών (Κ.Α.Α.) σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ.
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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 
B μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους να 
απευθύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξουσιο-
δοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους 
και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN B στο 
αρχικό ISIN της δημοπρασίας (GR0000179821). Εκεί οι 
τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για τη διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επενδυ-
τικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδο-
τημένους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης θα 
δοθεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου 
Αξιών 0,04%.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 2/89260/0023/
29-12-2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ-
ληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β΄/2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2018, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 365 (2)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρ-

κειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρα-

σίας 7/3/2018. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 3745/1957 

«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α΄/
1957).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1266/1982 «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 
81 Α΄/1982).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 914/1990 
«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 «Διαρ-
ρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρε-
λαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128 Α΄/
1992).

5. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι-

σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/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 1538 Β΄/2010).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 287 Α΄/2013).

8. Την αριθμ. 367/9-3-2018 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Εντόκων Γραμματίων 
του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 
9/3/2018 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά 
πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού».

9. Τα αποτελέσματα της από 7/3/2018 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
13 εβδομάδων.

10. Το π.δ. 185/2009 « Ανασύσταση Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 213 A΄/2009) και το π.δ. 189/2009 «Κα-
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ-
γείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄/2017).

12. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄/2015).

13. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 
Β΄/2015).

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δι-
αφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/1957 και ν. 1266/1982, 
που θα εκδοθούν στις 9/3/2018 για διάρκεια 13 εβδο-
μάδων (ή τριών μηνών) σε 1,05%.

2. Το παραπάνω επιτόκιο προέκυψε από την δημο-
πρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 
διάρκειας 13 εβδομάδων στις 7/3/2018.

3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό 
διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη 
τους ισχύουν οι αποφάσεις 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 2018, η οποία έχει προβλεφθεί και θα 
καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ    
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   Aριθμ. 367 (3)
Έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη-

μοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 9/3/2018 

μέσω δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά πρό-

σωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση 
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και 
το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄/1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Δι-
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πε-
τρελαιοειδών 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 Υπουρ-
γικού Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση 
του ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελλη-
νικού Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α΄/1996).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, 
σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημι-
ουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακο-
λούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή 
(άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/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 167 Α΄/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 συμπληρωμα-
τικών 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 30, 71, 74, 125 και 177 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι-
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/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 αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες 

σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 
Β΄/2014), όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών 
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 
Β΄/2014), όπως ισχύει.

13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
2/60752/0004/9-9-2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανι-
σμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντο-
λοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 287 Α΄/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 615 Β΄/2001).

16. Την αριθμ. 2136/22-12-2014 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β΄/2014).

17. Την αριθμ. 1606/19-12-2017 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές 
αγοράς έτους 2018» (ΦΕΚ 4554 Β΄/2017).

18. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009).

19. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

20. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄/2017).

21. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄/2015).

22. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 
Β΄/2015).

23. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010).

24. Το αριθμ. 472/2-3-2018 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για 
την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 
στις 7/3/2018 και της διάθεσής τους σε φυσικά πρόσωπα, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα-
σία της δημοπρασίας στις 7/3/2018, μέσω της οποίας 
θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη 
μορφή, καθώς και τη διάθεση σε φυσικά πρόσωπα μετά 
την ημερομηνία διακανονισμού.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δημοπρασί-

ας, είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 9/3/2018 και ημερο-
μηνία λήξης την 8/6/2018.
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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 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 των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την 
Τετάρτη 7/3/2018, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι ανταγω-
νιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους 
του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας 
προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off 
price).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφο-
ρές 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 δημοπρα-
τούμενου 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 Ελληνι-
κού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του δημοπρα-
τούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερόμενους 
γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη ανταγω-
νιστικές 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 
7/3/2018 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 7/3/2018 και μέχρι 
την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το δι-
καίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και μέχρι τη 
12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 8/3/2018, 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 συμμετοχής 
ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές προσφορές 
των προηγουμένων της παρούσας, τριών δημοπρασι-
ών. 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 8/3/2018, 
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) και τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων 
(Settlement) θα γίνει στις 9/3/2018, ημερομηνία έκδο-
σης 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 

9/3/2018 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε ερ-
γάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 
16/3/2018, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι Τράπεζες, τα Πι-
στωτικά Ιδρύματα και λοιποί φορείς οι οποίοι είναι εξου-
σιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν 
στην κατοχή τους έντοκα γραμμάτια από την παραπάνω 
δημοπρασία, μπορούν να διαθέτουν τους τίτλους που 
κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απεριόριστα ποσά, 
σε τιμή που θα καθορίσουν οι ίδιοι. Προϋπόθεση για την 
παραπάνω διάθεση είναι, οι επενδυτές να είναι φυσικά 
πρόσωπα – κάτοικοι της Ε.Ε., να διαθέτουν Αριθμό Φο-
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και να έχουν μερίδα επεν-
δυτή στο Σύστημα Άυλων 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 9/3/2018 για φυσικά πρόσωπα 
(GR0026283938).

Κάθε ημέρα διάθεσης οι Τράπεζες και λοιποί φορείς 
ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπε-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ11308 Τεύχος Β’ 986/20.03.2018

ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων γραμμα-
τίων από το αρχικό ISIN (GR0000179821) (δημοπρασί-
ας) 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 B 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 B στο αρχικό ISIN της 
δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι θα είναι διαπραγματεύσιμοι.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα καταβληθεί προμή-
θεια. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 2/89260/0023/
29-12-2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελ-
ληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β΄/2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2018, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ    

Ι

 Αριθμ. ΠΟΛ. 1047 (4)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) στις 24.01.2018 

στο Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότη-

τας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 

114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής 
των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους 
που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με τις 
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύ-
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων 
ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται ση-
μαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να 
αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄-Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/2017) «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών».

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 968/
2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

10. Την αριθμ. οικ. 41/30.01.2018 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 6Γ5Ν7ΛΚ-ΨΟΦ), με την οποία 
κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας από 24.01.2018 έως και 26.02.2018 ο Δήμος 
Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της 
Περιφέρειας Κρήτης.

11. Την αριθμ. οικ. 94/26.02.2018 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 68ΨΕ7ΛΚ-ΒΧ1), με την οποία 
παρατάθηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας έως και 27.08.2018 του Δήμου 
Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της 
Περιφέρειας Κρήτης.

12. Το αριθμ. 2237/27.02.2018 έγγραφο αίτημα του 
Προέδρου του Δ.Σ. Ιεράπετρας προς την Υφυπουργό 
Αικατερίνη Παπανάτσιου με θέμα «Διαβίβαση απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας».

13. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στον ανωτέρω Δήμο.

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

1. Παρατείνονται μέχρι και 27.08.2018 οι προθεσμί-
ες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση 
(έδρα) στο Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενό-
τητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης που λήγουν 
ή έληξαν από 26.02.2018 έως 27.08.2018. Έως την ίδια 
ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, πα-
ρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βε-
βαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και 27.08.2018 η πληρωμή των 
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 26.02.2018 οφει-
λών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2018

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

Ι

 Αριθμ. ΠΟΛ. 1046 (5)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 

720), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 

1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2199) απόφαση του Ανα-

πληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον 

εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημά-

των και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτη-

τών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας

επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, 

όπως ισχύει. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), όπως ισχύει 

και ειδικότερα όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 
εικοστό έκτο του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α΄/5.4.2013).

2) Την ΠΟΛ 1163/3.7.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1675) «Όροι και δια-
δικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του 
ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.

3) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ 
Β΄ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

4) Την ανάγκη τροποποίησης της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 
(ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινή-
των οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιο-
κτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας 
επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1078/3.6.2017 (ΦΕΚ 
Β΄ 1922/1.6.2017), καθώς και την ΠΟΛ 1090/23.6.2017 
(ΦΕΚ Β΄ 2199/28.6.2017) απόφαση της Υφυπουργού Οι-
κονομικών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα 
που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση της προβλεπόμενης 
διαδικασίας.

5) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«γ) από τον αγοραστή, αν απέκτησε όχημα έως την 
ημερομηνία της εκάστοτε διασταύρωσης και από τη με-
ταβίβασή του σε αυτόν έως τη σύναψη ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των επτά εργασίμων ημερών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

    Αριθμ. ΠΟΛ. 1048 (6)
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων που 
υποβάλλονται στον αρμόδιο υπάλληλο του τμή-
ματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστή-
ριξης της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, των οποίων η προθε-
σμία έληγε τη χρονική περίοδο από 05.03.2018 
έως και 12.03.2018, λόγω πυρκαγιάς στη Δ.Ο.Υ. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις της περ. β της παραγράφου 6 του άρ-

θρου 10 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 355 του ν. 4512/2018 
(Α΄ 5), με τις οποίες ορίζεται ότι: «Με απόφαση του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: α)........., 
β) δύναται να χορηγείται διαφορετική προθεσμία για την 
υποβολή των δηλώσεων του παρόντος άρθρου ή να πα-
ρατείνεται η προθεσμία υποβολής αυτών, σε περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας, που επηρεάζουν τη Φορολογική Διοίκη-
ση ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων 
αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που 
επηρεάζουν φορολογούμενους. Η απόφαση παράτασης 
υπογράφεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμε-
νης προθεσμίας και ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της».

β) Το κεφαλαίο Α  ́«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α  ́94) και ειδικότερα το άρθρο 
7, την παράγραφο 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού.

γ) Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 
(Α΄ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει.

δ) Τις διατάξεις της αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/ΕΞ 2017/ 
10.03.2017 (Β΄ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

2. Την 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν 
και την αριθμ. 3α/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Το γεγονός της καταστροφής της Β΄Δ.Ο.Υ. Λάρισας, 
λόγω πυρκαγιάς.

4. Τα από 05.03.2018 και 07.03.2018 μηνύματα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ.

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

Παρατείνονται έως και την Παρασκευή 30.03.2018, 
οι προθεσμίες των δηλώσεων που υποβάλλονται στον 
αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Διοικητικής και Μη-
χανογραφικής Υποστήριξης της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, των 
οποίων η προθεσμία έληγε τη χρονική περίοδο από 
05.03.2018 έως και 12.03.2018, λόγω της πυρκαγιάς που 
κατέστρεψε τη Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018

 Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

jeroklis
Texte surligné 
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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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

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

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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