
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανέκδοση (re opening) και επαναγορά ομολό-
γων του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., με ημερομηνία
διακανονισμού 20-1-2021.

2 Επανέκδοση και επαναγορά ομολόγων του Ελλη-
νικού Δημοσίου, μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε., με ημερομηνία διακανονισμού 20-1-2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 110 (1)
Επανέκδοση (re opening) και επαναγορά ομολό-
γων του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., με ημερομηνία
διακανονισμού 20-1-2021. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 178), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (Α΄ 16), ως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

3. 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)» (Α΄ 43), ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143) και ιδιαιτέρως των άρθρων 30, 71, 74, 125, 177 
και 178.

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» (Α΄ 151), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

7. Την υπ’ αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα – δαπάνες 
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β΄ 3690), 
όπως ισχύει.

8. Την υπ’  αρ. 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.» (Β΄ 1865), 
όπως ισχύει.

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

10. Την υπ’ αρ. 1326/17-12-2018 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β΄ 5758), όπως έχει 
τροποποιηθεί με την απόφαση υπ’ αρ. 527/13-12-2019 
«Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β΄ 4668).

11. Την υπ’ αρ. 473/21-12-2020 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 
2021» (Β΄ 5661).

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

13. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει (Α΄ 221).

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

15. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

16. 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» (Α΄ 112) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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17. Την υπ’ αρ. 108/16-1-2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανταλλαγή και έκδοση ομολόγων» (Β΄ 50), 
με την οποία εκδόθηκε το ομόλογο GR0138016820, λή-
ξης 20/3/2050.

18. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ. 
199/14-4-2020 «Έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δη-
μοσίου διάρκειας 7 ετών μέσω κοινοπραξίας» (Β΄ 1389) 
και υπ’ αρ. 201/15-4-2020 «Απόφαση καθορισμού ποσού, 
επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκ-
δοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
7 ετών στις 22/4/2020 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 
22/4/2027» (Β΄ 1430) με τις οποίες εκδόθηκε το ομόλογο 
GR0118020685, λήξης 22/4/2027.

19. Τις αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών υπ’ αρ. 185/1-3-2019 «Έκδοση ομολόγου του Ελλη-
νικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας» 
(Β΄ 734) και υπ’ αρ. 201/6-3-2019 «Απόφαση καθορισμού 
ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και 
τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
διάρκειας 10 ετών στις 12/3/2019 μέσω κοινοπραξίας και 
λήξης στις 12/3/2029» (Β΄ 791) με τις οποίες εκδόθηκε 
το ομόλογο GR0124035693, λήξης 12/3/2029. Επιπλέ-
ον τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ. 
454/4-10-2019 (Β΄  3712) και  υπ’  αρ. 458/8-10-2019 
(Β΄ 3740) με τις οποίες πραγματοποιήθηκε επανέκδοση 
του ομολόγου GR0124035693.

20. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ. 
253/4-6-2020 «Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελλη-
νικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας» 
(Β΄ 2213) και υπ’ αρ. 261/9-6-2020 «Απόφαση καθορι-
σμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης 
και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημο-
σίου διάρκειας 10 ετών στις 18/6/2020 μέσω κοινοπρα-
ξίας και λήξης στις 18/6/2030» (Β΄ 2214) με τις οποίες 
εκδόθηκε το ομόλογο GR0124036709, λήξης 18/6/2030. 
Επιπλέον τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 
υπ’ αρ. 352/31-8-2020 (Β΄ 3631) και υπ’ αρ. 355/2-9-2020 

(Β΄ 3670) με τις οποίες πραγματοποιήθηκε επανέκδοση 
του ομολόγου GR0124036709.

21. Την υπ’ αρ. 1332/15-11-2017 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Απόφαση έκδοσης ομο-
λόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5, 10, 15, 19 
και 24 ετών στις 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2023, 
30/01/2028, 30/01/2033, 30/01/2037 και 30/01/2042» 
(Β΄ 3995) με την οποία εκδόθηκαν τα ομόλογα GR012
8015725, λήξης 30/1/2033, GR0133011248, λήξης 
30/1/2037 και GR0138015814, λήξης 30/1/2042.

22. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ. 
113/24-1-2020 «Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελλη-
νικού Δημοσίου διάρκειας 15 ετών μέσω κοινοπραξίας» 
(Β΄ 90) και υπ’ αρ. 120/28-1-2020 «Απόφαση καθορισμού 
ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και 
τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
διάρκειας 15 ετών στις 4/2/2020 μέσω κοινοπραξίας και 
λήξης στις 4/2/2035» (Β΄ 175) με τις οποίες εκδόθηκε 
το ομόλογο GR0128016731, λήξης 4/2/2035. Επιπλέ-
ον τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ. 
410/19-10-2020 (Β΄ 4614) και υπ’ αρ. 412/21-10-2020 
(Β΄ 4655) με τις οποίες πραγματοποιήθηκε επανέκδοση 
του ομολόγου GR0128016731.

23. Το Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 13/1/2021-Νο. 7, απο-
φασίζουμε:

Στο πλαίσιο διαχείρισης του Δημοσίου χρέους, την 
παρακάτω συναλλαγή με τον Βασικό Διαπραγματευτή 
Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, με την επω-
νυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 20/1/2021, ως εξής:

Α. Την επανέκδοση (re opening) των παρακάτω ομο-
λόγων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής 
αξίας 2.824.412.451,00 €, με τιμή διακανονισμού για κάθε 
τίτλο ξεχωριστά, ίση με την τιμή ΗΔΑΤ της 13/1/2021, 
όπως αυτή αποτυπώνεται στο Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 
13/1/2021, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ISIN Λήξη τοκομερίδιο Ονομαστική Αξία τιμή ΗΔΑΤ Αξία Διακανονισμού Δεδ. Τόκοι Συνολικό Τίμημα

GR0118020685 22-Απρ-27 2,000% 50.000.000,00 € 110,35 55.175.000,00 € 747.945,21 € 55.922.945,21 €

GR0124035693 12-Μαρ-29 3,875% 340.000.000,00 € 126,45 429.930.000,00 € 11.335.600,00 € 441.265.600,00 €

GR0124036709 18-Ιουν-30 1,500% 872.500.000,00 € 107,61 938.897.250,00 € 7.744.931,51 € 946.642.181,51 €

GR0128015725 30-Ιαν-33 3,900% 301.401.451,00 € 135,01 406.922.099,00 € 11.433.491,11 € 418.355.590,11 €

GR0128016731 4-Φεβ-35 1,875% 557.611.000,00 € 111,90 623.966.709,00 € 10.026.714,19 € 633.993.423,19 €

GR0133011248 30-Ιαν-37 4,000% 327.900.000,00 € 142,84 468.372.360,00 € 12.757.639,34 € 481.129.999,34 €

GR0138015814 30-Ιαν-42 4,200% 375.000.000,00 € 155,90 584.625.000,00 € 15.319.672,13 € 599.944.672,13 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.824.412.451,00 € 3.507.888.418,00 € 69.365.993,49 € 3.577.254.411,49 €

Για την παραπάνω διάθεση η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο το συ-
νολικό ποσό των 3.577.254.411,49 € το οποίο αντιστοιχεί σε 3.507.888.418,00 €, για την αξία διακανονισμού 
και 69.365.933,49 € για τους δεδουλευμένους τόκους των ομολόγων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου (συμπεριλαμβανομένης) έως την ημερομηνία διακανονισμού 
20/1/2021 (μη συμπεριλαμβανομένης), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Β. Την επαναγορά από το Ελληνικό Δημόσιο, του ομολόγου με ISIN GR0138016820, λήξης 20 Μαρτίου 2050, επι-
τοκίου 3,25%, συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000,00) ευρώ και τιμή διακανονισμού 
144,80% (ίση με την τιμή ΗΔΑΤ της 13/1/2021, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 13/1/2021), 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ISIN Λήξη τοκομερίδιο Ονομαστική Αξία τιμή ΗΔΑΤ Αξία Διακανονισμού Δεδ. Τόκοι Συνολικό Τίμημα

GR0138016820 20-Μαρ-50 3,250% 1.000.000.000,00 € 144,80 1.448.000.000,00 € 32.485.646,38 € 1.480.485.646,38 €
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Για την επαναγορά αυτή το Ελληνικό Δημόσιο θα κατα-
βάλλει στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. το συ-
νολικό ποσό των 1.480.485.646,38 €, το οποίο αντιστοι-
χεί σε 1.000.000.000,00 €, για την αξία διακανονισμού 
και 32.485.646,38 € για τους δεδουλευμένους τόκους των 
ομολόγων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου 
(συμπεριλαμβανομένης) έως την ημερομηνία διακανο-
νισμού 20/1/2021 (μη συμπεριλαμβανομένης), όπως 
φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Οι τίτλοι που θα επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο 
μετά την επαναγορά τους ακυρώνονται.

Γ. Για την ανωτέρω συναλλαγή δεν θα δοθεί καμία 
προμήθεια.

Δ. Επιπλέον, εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. να προβεί στην ολοκλήρωση και υπογραφή 
των ανωτέρω εγγράφων και συμβάσεων καθώς και σε 
κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για τους σκοπούς 
ολοκλήρωσης της έκδοσης και της επαναγοράς των 
Ομολόγων.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2021, ενώ προκαλείται δαπάνη 
για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται 
στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του 
Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 111 (2)
Επανέκδοση και επαναγορά ομολόγων του Ελλη-

νικού Δημοσίου, μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α.Ε., με ημερομηνία διακανονισμού 20-1-2021. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 178), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (Α΄ 16), ως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

3. 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)» (Α΄ 43), ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143) και ιδιαιτέρως των άρθρων 30, 71, 74, 125, 177 
και 178.

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» (Α΄ 151), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

7. Την υπ’ αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα – δαπάνες 
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β΄ 3690), 
όπως ισχύει.

8. Την υπ’  αρ. 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.» (Β΄ 1865), 
όπως ισχύει.

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

10. Την υπ’ αρ. 1326/17-12-2018 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β΄ 5758), όπως έχει  
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 527/13-12-2019 απόφαση 
«Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β΄ 4668).

11. Την υπ’ αρ. 473/21-12-2020 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 
2021» (Β΄ 5661).

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

13. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει (Α΄ 221).

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

15. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

16. 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» (Α΄ 112) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Την υπ’ αρ. 108/16-1-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Απόφαση ανταλλαγής και έκδοσης 
ομολόγων» (Β΄ 50), με την οποία εκδόθηκε το ομόλογο 
GR0138016820, λήξης 20/3/2050.

18. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ. 
199/14-4-2020 «Έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δη-
μοσίου διάρκειας 7 ετών μέσω κοινοπραξίας» (Β΄ 1389) 
και υπ’ αρ. 201/15-4-2020 «Απόφαση καθορισμού ποσού, 
επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκ-
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δοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
7 ετών στις 22/4/2020 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 
22/4/2027» (Β΄ 1430) με τις οποίες εκδόθηκε το ομόλογο 
GR0118020685, λήξης 22/4/2027.

19. Τις αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών υπ’ αρ. 185/1-3-2019 «Έκδοση ομολόγου του Ελλη-
νικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας» 
(Β΄ 734) και υπ’ αρ. 201/6-3-2019 «Απόφαση καθορισμού 
ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και 
τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
διάρκειας 10 ετών στις 12/3/2019 μέσω κοινοπραξίας και 
λήξης στις 12/3/2029» (Β΄ 791) με τις οποίες εκδόθηκε 
το ομόλογο GR0124035693, λήξης 12/3/2029. Επιπλέ-
ον τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ. 
454/4-10-2019 (Β΄  3712) και  υπ’  αρ. 458/8-10-2019 
(Β΄ 3740) με τις οποίες πραγματοποιήθηκε επανέκδοση 
του ομολόγου GR0124035693.

20. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ. 
253/4-6-2020 «Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελλη-
νικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας» 
(Β΄ 2213) και υπ’ αρ. 261/9-6-2020 «Απόφαση καθορι-
σμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης 
και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημο-
σίου διάρκειας 10 ετών στις 18/6/2020 μέσω κοινοπρα-
ξίας και λήξης στις 18/6/2030» (Β΄ 2214) με τις οποίες 
εκδόθηκε το ομόλογο GR0124036709, λήξης 18/6/2030. 
Επιπλέον τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 
υπ’ αρ. 352/31-8-2020 (Β΄ 3631) και υπ’ αρ. 355/2-9-2020 
(Β΄ 3670) με τις οποίες πραγματοποιήθηκε επανέκδοση 
του ομολόγου GR0124036709.

21. Την υπ’ αρ. 1332/15-11-2017 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών «Απόφαση έκδοσης ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5, 10, 15, 19 και 24 ετών 

στις 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2023, 30/01/2028, 
30/01/2033, 30/01/2037 και  30/01/2042» (Β΄  3995) με 
την οποία εκδόθηκαν τα ομόλογα GR0128015725, λή-
ξης 30/1/2033, GR0133011248, λήξης 30/1/2037 και 
GR0138015814, λήξης 30/1/2042.

22. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ. 
113/24-1-2020 «Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελλη-
νικού Δημοσίου διάρκειας 15 ετών μέσω κοινοπραξίας» 
(Β΄ 90) και υπ’ αρ. 120/28-1-2020 «Απόφαση καθορισμού 
ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και 
τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
διάρκειας 15 ετών στις 4/2/2020 μέσω κοινοπραξίας και 
λήξης στις 4/2/2035» (Β΄ 175 2020) με τις οποίες εκδό-
θηκε το ομόλογο GR0128016731, λήξης 4/2/2035. Επι-
πλέον τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ. 
410/19-10-2020 (Β΄ 4614) και υπ’ αρ. 412/21-10-2020 
(Β΄ 4655) με τις οποίες πραγματοποιήθηκε επανέκδοση 
του ομολόγου GR0128016731.

23. Το Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 13/1/2021-Νο. 7, απο-
φασίζουμε:

Στο πλαίσιο διαχείρισης του Δημοσίου χρέους, την 
παρακάτω συναλλαγή με τον Βασικό Διαπραγματευτή 
Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, με την επωνυ-
μία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στις 20-1-2021, ως εξής:

Α. Την επανέκδοση (re opening) του ομολόγου με 
ISIN GR0138016820, λήξης 20 Μαρτίου 2050, επιτοκίου 
3,25%, συνολικής ονομαστικής αξίας δύο δισεκατομ-
μυρίων τετρακοσίων εκατομμυρίων (2.400.000.000,00) 
ευρώ και τιμή διακανονισμού 144,80% (ίση με την τιμή 
ΗΔΑΤ της 13/1/2021, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 
Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 13/1/2021), όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα:

ISIN Λήξη τοκομερίδιο Ονομαστική Αξία τιμή ΗΔΑΤ Αξία Διακανονισμού Δεδ. Τόκοι Συνολικό Τίμημα

GR0138016820 20-Μαρ-50 3,250% 2.400.000.000,00 € 144,80 3.475.200.000,00 € 77.965.551,31 € 3.553.165.551,31 €

Για την παραπάνω διάθεση η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο το συνολικό ποσό των 
3.553.165.551,31 € το οποίο αντιστοιχεί σε 3.475.200.000,00 € για την αξία διακανονισμού των επανεκδιδόμενων 
τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και σε 77.965.551,31 € για δεδουλευμένους τόκους των ομολόγων που αφορούν 
το χρονικό διάστημα από την 21 Ιανουαρίου 2020 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού 
20 Ιανουαρίου 2021 (μη συμπεριλαμβανομένης), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Β. Την επαναγορά από το Ελληνικό Δημόσιο, των παρακάτω ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής 
ονομαστικής αξίας 2.824.412.451,00 €, με τιμή διακανονισμού για κάθε τίτλο ξεχωριστά, ίση με την τιμή ΗΔΑΤ της 
13/1/2021, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Δελτίο Τιμών ΗΔΑΤ της 13/1/2021, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ISIN Λήξη τοκομερίδιο Ονομαστική Αξία τιμή ΗΔΑΤ Αξία Διακανονισμού Δεδ. Τόκοι Συνολικό Τίμημα

GR0118020685 22-Απρ-27 2,000% 50.000.000,00 € 110,35 55.175.000,00 € 747.945,21 € 55.922.945,21 €

GR0124035693 12-Μαρ-29 3,875% 340.000.000,00 € 126,45 429.930.000,00 € 11.335.600,00 € 441.265.600,00 €

GR0124036709 18-Ιουν-30 1,500% 872.500.000,00 € 107,61 938.897.250,00 € 7.744.931,51 € 946.642.181,51 €

GR0128015725 30-Ιαν-33 3,900% 301.401.451,00 € 135,01 406.922.099,00 € 11.433.491,11 € 418.355.590,11 €

GR0128016731 4-Φεβ-35 1,875% 557.611.000,00 € 111,90 623.966.709,00 € 10.026.714,19 € 633.993.423,19 €

GR0133011248 30-Ιαν-37 4,000% 327.900.000,00 € 142,84 468.372.360,00 € 12.757.639,34 € 481.129.999,34 €

GR0138015814 30-Ιαν-42 4,200% 375.000.000,00 € 155,90 584.625.000,00 € 15.319.672,13 € 599.944.672,13 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.824.412.451,00 € 3.507.888.418,00 € 69.365.993,49 € 3.577.254.411,49 €
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Για την επαναγορά αυτή το  Ελληνικό Δημόσιο θα 
καταβάλλει το συνολικό ποσό των 3.577.254.411,49 €, 
το οποίο αντιστοιχεί σε 3.507.888.418,00 €, για την αξία 
διακανονισμού και 69.365.993,49 € για τους δεδουλευ-
μένους τόκους των ομολόγων που αφορούν το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία καταβολής του τελευ-
ταίου τοκομεριδίου (συμπεριλαμβανομένης) έως την 
ημερομηνία διακανονισμού 20/1/2021 (μη συμπεριλαμ-
βανομένης), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Οι τίτλοι που θα επιστραφούν στο Ελληνικό Δημόσιο 
μετά την επαναγορά τους ακυρώνονται.

Γ. Για την ανωτέρω συναλλαγή δεν θα δοθεί καμία 
προμήθεια.

Δ. Επιπλέον, εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ. να προβεί στην ολοκλήρωση και υπογραφή 
των ανωτέρω εγγράφων και συμβάσεων καθώς και σε 
κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για τους σκοπούς 

ολοκλήρωσης της έκδοσης και της επαναγοράς των 
Ομολόγων.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2021, η οποία θα καλυφθεί από τις 
δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους ενώ προ-
καλείται δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία 
θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις δαπανών εξυ-
πηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και 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) προσαυξά-
νεται 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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