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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 302 (1)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσί−

ου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 12/2/2016 μέσω δη−
μόσιας 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 
«Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλω−
σης πετρελαιοειδών 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 δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 

Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 A΄/1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 
81 Α΄/1982) και την Πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του 
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α΄/1996).

6. Τις διατάξεις του 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 Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A΄/1998), όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).

10. Τις διατάξεις του Ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α΄/1957), όπως τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α΄/1982).

11. Την 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 3690 Β΄/2014).

12. Την αριθμ. 1090/8−07−2014 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογα−
ριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 
Β΄/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 1538 Β΄/2010).
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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 αρ. 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 3493 Β΄/2014).

17. Την αρ. 2122/21−12−2014 κοινή απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2016» (ΦΕΚ 2819 Β΄/2015).

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. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄/2014).

21. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116 A΄/2015).

22. Την αρ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«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 αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010).

24. Το με αρ. πρωτ. 272/5−2−2016 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 10/2/2016 και της διάθεσης τους σε φυσικά 
πρόσωπα.

25. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 10/2/2016, αποφασίζουμε:

Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, 
με ημερομηνία έκδοσης την 12/2/2016 και ημερομηνία 
λήξης την 13/5/2016.

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 10/2/2016. 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, 
GR0026225350). 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 
9/2/2016 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 11/2/2016.

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.T.,
• Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.Α.T.,
• 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 Σύ−
στημα 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 τίτ−
λους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN 
Β στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας (GR0000146499). 
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 615 Β΄/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, 10 Φεβρουαρίου 2016 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 301 (2)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

διάρκειας 13 εβδομάδων στις 12/2/2016 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 178 Α΄/1990).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων 
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄/1994).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
128 Α΄/1992).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1266/1982 «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 
81 Α΄/1982) και την Πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση του 
ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α΄/1996).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του 
Ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων 
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου 
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/1994).

6. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 «Φορολογία Εισοδήμα−
τος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του 
Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 167 Α΄/2013), και ιδιαιτέρως των διατάξεων του 
άρθρου 37 σχετικά με τη φορολόγηση των τόκων από 
κρατικούς τίτλους, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως 
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 207 
Α΄/2000).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 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 Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A΄/1998), όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν.3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).

10. Τις διατάξεις του Ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α΄/1957), όπως τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του Ν.1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α΄/1982).

11. Την 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 3690 Β΄/2014).

12. Την αριθμ. 1090/8−07−2014 απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογα−
ριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 
Β΄/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 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 αρ. 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 3493 Β΄/2014).

17. Την αρ. 2122/21−12−2014 κοινή απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς 
έτους 2016» (ΦΕΚ 2819 Β΄/2015).

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. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄/2014).

21. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116 A΄/2015).

22. Την αρ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄/2015).

23. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010).

24. Το με αρ. πρωτ. 272/5−2−2016 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
για την ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων στις 10/2/2016 και της διάθεσης τους σε φυσικά 
πρόσωπα, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα−
σία της δημοπρασίας στις 10/2/2016, 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 12/2/2016 και ημερο−
μηνία λήξης την 13/5/2016.

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 οκτακόσια 
εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (875.000.000,00) 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 10/2/2016, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Ορ−
γανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι 
ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του 
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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 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 δημοπρατούμενου 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 
10/2/2016 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 10/2/2016 
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 11/2/2016, 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 
ποσού θα κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμενους 
Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστι−
κών προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφε−

ρόμενους μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος 
της 11/2/2016, 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 12/2/2016, 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 

12/2/2016 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε ερ−
γάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή μέχρι και τη Παρασκευή 
19/2/2016, 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 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 12/2/2016 για φυσικά πρόσωπα 
(GR0026225350).

Κάθε ημέρα διάθεσης οι Τράπεζες και λοιποί φο−
ρείς ενημερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της 
Τράπεζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των εντόκων 
γραμματίων από το αρχικό ISIN (GR0000146499) (δη−
μοπρασίας) στο ISIN Β (έκδοσης για φυσικά πρόσωπα), 
κατά την συνήθη διαδικασία. Μετά το τέλος της 5ης 
εργάσιμης ημέρας, ενημερώνουν τις αντίστοιχες μερί−
δες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α.

Οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνο−
νται στις Τράπεζες και λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους και στη 
συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το ISIN Β στο αρ−
χικό 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 615 Β΄/2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται 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, 10 Φεβρουαρίου 2016 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 303 (3)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 
13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 10/2/2016. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α΄/1957).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1266/1982 «Περί 

οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων». (ΦΕΚ 
81 Α΄/1982).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2074/1992 «Δι−
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης 
πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
128 Α΄/1992).

5. Τις διατάξεις του Ν.2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 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 αριθ. 301/10−2−2016 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Εντόκων Γραμματίων 
του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 
12/2/2016 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε φυσικά 
πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού».

9. Τα αποτελέσματα της από 10/2/2016 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
13 εβδομάδων.

10. Το Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009) και το Π.δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

11. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄/2014).

12. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116 A΄/2015).

13. Την αρ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄/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 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 ή θα ανανεωθούν από 10/2/2016 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 10/2/2016.

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 έκδοση 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, 10 Φεβρουαρίου 2016 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 1346 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. 7926//Β7/21−05−2014 (ΦΕΚ 1400/

2−06−2014 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης: Έγκριση Με−
ταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ια−
τρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Η 
διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/25.8.2008, 
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της 
παρ. 5 και 6 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 
τ.Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 α του άρθρου 80 του 
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιή−
θηκε με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47 του Ν. 
4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/Α΄/5−6−2013) Μετονομασία 
κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση−
συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπι−
στήμιο Θεσσαλίας.

5. Την αριθμ. 7926/Β7/21−05−2014 (ΦΕΚ 1400/2−06−2014 
τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Έγκριση ΠΜΣ με τίτλο «Η 
διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο».

6. Την απόφαση της 6ης/20−01−2016 συνεδρίασης της 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

7. Την απόφαση της 53ης/29−1−2016 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας.
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8. Το με αριθμ. 1763/28−11−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τα κάτωθι άρθρα της αριθμ. 7926/Β7/21−
05−2014 (ΦΕΚ 1400/2−6−2014 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης 
ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα 
λειτουργήσει από το ακαδ. έτος 2016−2017 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Η διατροφή στην 
υγεία και στη νόσο», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685 (ΦΕΚ 148, 
τ.Α΄/16−8−2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο − σκοπός

Το ΠΜΣ «Η διατροφή στην υγεία και στη νόσο» έχει ως 
αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευση 
και τη διεξαγωγή έρευνας όσον αφορά την επίδραση 
της διατροφής στην υγεία και στα διάφορα νοσήματα, 
έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό 
επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε 
σύγχρονα θέματα που αφορούν τη διατροφή, με σκοπό 
την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό 
και στο δημόσιο τομέα.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές να κατανοήσουν τη βασική αλλά και εξειδικευ−
μένη επιστήμη της κλινικής διατροφής, τις θεραπευτικές 
αρχές και τις τρέχουσες κλινικές πρακτικές. Θα βοηθήσει 
το έργο του σύγχρονου λειτουργού της υγείας δεδομένου 
ότι, η διατροφή του ανθρώπου της εποχής μας επιδρά στην 
εμφάνιση νοσημάτων τα οποία επηρεάζουν με τη σειρά 
τους την κοινωνική ζωή, την εργασία και την οικονομία.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι 
οι εξής

− Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
− Η παροχή γνώσης στις σύγχρονες απόψεις όσον αφο−

ρά την επίδραση της διατροφής στην υγεία και τη νόσο
− Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας προσέγγισης των 

ατόμων με διατροφικά προβλήματα
− Η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξι−

ότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο 
και ακαδημαϊκό τομέα

− Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα−
κτορικού επιπέδου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στη «Η διατροφή στην υγεία και στη νόσο».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών Ια−
τρικής, Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών και άλλων 
τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και 
πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντι−
κειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση Μετα−
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 3 εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και 
να εξεταστούν σε 10 μαθήματα να εκπονήσουν μετα−
πτυχιακή εργασία και να ολοκληρώσουν την Πρακτική 
άσκηση, συνόλου 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Τα 
μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS 
ορίζονται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ/

ECTS
Α΄εξάμηνο

To ισορροπημένο διαιτολόγιο. 
Εκτίμηση των διατροφικών δι−
αταραχών και ελλειμμάτων

1o 5

Πληθυσμιακά διαιτητικά πρό−
τυπα. Συντηρητικά τροφίμων, 
συντήρηση, κατάψυξη, κον−
σερβοποίηση, μεταλλαγμένα

1o 5

Διαιτητικοί παράγοντες και 
διατροφικές διαταραχές στα 
νοσήματα του πεπτικού σω−
λήνα, ήπατος και παγκρέατος

1o 5

Διαιτητικοί παράγοντες και 
διατροφικές διαταραχές σε 
νοσήματα του νευρικού, ανα−
πνευστικού, καρδιαγγειακού 
συστήματος και σε νοσήμα−
τα νεφρών, ουρητήρων και 
κύστης

1o 5

Διαιτητικοί παράγοντες και 
διατροφικές διαταραχές σε 
ψυχιατρικά, ενδοκρινολογικά, 
οφθαλμολογικά νοσήματα και 
παθήσεις του μυοσκελετικού 
συστήματος και του δέρματος

1o 5

Διαιτητικοί παράγοντες και 
διατροφικές διαταραχές 
στην εγκυμοσύνη, στα παι−
διά, στους γέροντες και στους 
ασθενείς που νοσηλεύονται 
στις ΜΕΘ

1o 5

Β΄ εξάμηνο
Παχυσαρκία, νοσογόνος πα−
χυσαρκία, βαριατρική

2o 6

Θεραπευτική αντιμετώπιση 
των διατροφικών διαταραχών 
και ελλειμμάτων

2o 6

Συμπληρώματα διατροφής, 
προβιοτικά, ευβιοτικά, σκευ−
άσματα εντερικής και παρε−
ντερικής διατροφής

2o 6

Μεθοδολογία της Έρευνας 2o 2



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4325

Προετοιμασία Μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας

2o 10

Γ΄εξάμηνο
Πρακτική άσκηση 3o 10
Μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία

3o 20

ΣΥΝΟΛΟ: 90 ECTS

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε εξήντα (60) ανά έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήμα−
τος Ιατρικής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες για την υλοποίηση του 
ΠΜΣ θα καλυφθούν από τις αίθουσες διδασκαλίας, τον 
σύγχρονο εξοπλισμό και τη βιβλιοθήκη του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα 
τα μαθήματα θα λάβουν χώρα στις νέες εγκαταστάσεις 
της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας (Μεζούρλο, Λάρισα).

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας ΠΜΣ

Το Π.Μ.Σ. «Η διατροφή στην υγεία και στη νόσο» θα 
λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023−24, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 

80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), 
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας που αφορά 
λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 
118.300 ευρώ και αναλύεται στις κατηγορίες δαπανών 
ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ευρώ

Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

68.700

Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, 
πρόσθετος εξοπλισμός (προμήθεια, 
ανανέωση, συντήρηση)

24.800

Μετακινήσεις 17.800

Γενικά έξοδα 7.0000

ΣΥΝΟΛΟ 118.300
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από 

Δίδακτρα, Χορηγίες, δωρεές, Ερευνητικά προγράμματα 
και άλλες πηγές χρηματοδότησης.

 Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 1 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02002991202160008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

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

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

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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