
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-
μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 
31/1/2022.

2 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-
μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 
31/1/2022.

3 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-
μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 
31/1/2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 424 (1)
   Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-

μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 

31/1/2022 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονι-

σμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφα-
λαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 178).

2. Το άρθρο 12 του ν. 2074/1992 (Α’ 128).
3. Το άρθρο 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων δη-

μοσίου χρέους» (Α’ 16).
4. Τα άρθρα 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση 

αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δα-
νείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην 
Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτ-
λοι)» (Α’ 43).

5. Το άρθρο 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορο-
λογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/98 (Α’ 31).

6. Το άρθρο 15 του ν. 2628/1998 (Α’ 151), το άρθρο 31 
του ν. 2682/99 (Α’ 16 Α), καθώς και το άρθρο 37 του 
ν. 3130/2003 (Α’ 76).

7. Τα άρθρα 20, 30, 71, 74, 125 και 177 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. 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).

9. Το άρθρο 1 του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα-
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3965/2011 (Α’ 113).

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

11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).

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

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) 
και τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) 
με ημερομηνία 29-3-2007 της έκδοσης του τιμαριθμο-
ποιημένου ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επα-
νέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής 
τοποθέτησης με ημερομηνία 1-4-2008.

15. Την υπ’ αρ. 2/31229/0023/9-4-2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Υλοποίηση της τροποποίησης 
και αποδοχής προσφορών ανταλλαγής σειρών τίτλων εκ-
δοθέντων ή εγγυηθέντων από την Ελληνική Δημοκρατία 
και επανέκδοση νέων τίτλων ομολόγων και νέων τίτλων 
ΑΕΠ» (Β’ 1065).

16. Την υπ’ αρ. 422/2-3-2016 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του 
Δείκτη Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμα-
ριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25.07.2057 με έτος 
βάσης 2015=100» (Β’ 670).

17. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS0292467775, λήξης 
25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP) 
για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το μήνα 
Ιανουάριο 2022 όπως παρακάτω:

Ημ/νία 
Αναπροσαρμογής ISIN Ονομαστική 

Αξία
Δείκτης 

Αναφοράς
Λόγος Δεικτών 

(Index Ratio)
Αναπροσαρμοσμένο 

Κεφάλαιο

31/01/22 XS0292467775 1.000.000.000,00 109,47387 1,25086 1.250.860.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/1/2022 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 87,51923, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το 

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

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

   Ι 

 Αριθμ. 425 (2)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-

μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 

31/1/2022. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονι-

σμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφα-
λαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 178).

2. Το άρθρο 12 του ν. 2074/1992 (Α’ 128).
3. Το άρθρο 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων δη-

μοσίου χρέους» (Α’ 16).
4. Τα άρθρα 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση 

αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δα-
νείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην 
Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτ-
λοι)» (Α’ 43).

5. Το άρθρο 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορο-
λογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/98 (Α’ 31).

6. Το άρθρο 15 του ν. 2628/1998 (Α’ 151), το άρθρο 31 
του ν. 2682/99 (Α’ 16 Α), καθώς και το άρθρο 37 του 
ν. 3130/2003 (Α’ 76).

7. Τα άρθρα 20, 30, 71, 74, 125 και 177 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. 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).

9. Το άρθρο 1 του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα-
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3965/2011 (Α’ 113).

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

11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221). 

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

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 

14. Την υπό στοιχεία 2/16773/0023/Α/20.03.2003 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 
27.03.2003 κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομο-
λογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, λήξης 25.07.2025».

15. Την υπό στοιχεία 2/14949/0023Α/21-2-2012 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (Β’ 413).

16. Την υπ’ αρ. 421/2-3-2016 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του 
Δείκτη Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμα-
ριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25.07.2025 με έτος 
βάσης 2015=100» (Β’ 670).

17. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι-
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0128005627, 
λήξης 25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90%, λόγω της 
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
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(HICP) για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το 
μήνα Ιανουάριο 2022, όπως παρακάτω:

Ημ/νία 
Αναπροσαρμογής ISIN Ονομαστική 

Αξία
Δείκτης 

Αναφοράς
Λόγος Δεικτών 

(Index Ratio)
Αναπροσαρμοσμένο 

Κεφάλαιο

31/01/22 GR0128005627 48.000.000,00 109,47387 1,35089 64.842.720,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/1/2022 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 81,03840, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το 

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

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

 Ι 

    Αριθμ. 426   (3)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-

μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 

31/1/2022 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονι-

σμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφα-
λαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 178).

2. Το άρθρο 12 του ν. 2074/1992 (Α’ 128).
3. Το άρθρο 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων δη-

μοσίου χρέους» (Α’ 16).
4. Τα άρθρα 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση 

αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δα-
νείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην 
Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτ-
λοι)» (Α’ 43).

5. Το άρθρο 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορο-
λογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (Α’ 17), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/98 (Α’ 31).

6. Το άρθρο 15 του ν. 2628/1998 (Α’ 151), το άρθρο 31 
του ν.  2682/99 (Α’  16), καθώς και το άρθρο  37 του 
ν. 3130/2003 (Α’ 76).

7. Τα άρθρα 20, 30, 71, 74, 125 και 177 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. 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).

9. Το άρθρο 1 του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα-
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3965/2011 (Α’ 113).

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

11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221). 

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

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 

14. Την υπ’ αρ. 2/22468/0023Α/12-04-2007 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιη-
μένου Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία έκδοσης 
16/4/2007 (Β’ 625).

15. Την υπό στοιχεία 2/14949/0023Α/21-2-2012 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (Β’ 413).

16. Την υπ’ αρ. 423/2-3-2016 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του 
Δείκτη Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμα-
ριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25.07.2030 με έτος 
βάσης 2015=100» (Β’ 670).

17. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι-
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0133005182, 
λήξης 25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30%, λόγω της 
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
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(HICP) για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για το 
μήνα Ιανουάριο 2022, όπως παρακάτω:

Ημ/νία 
Αναπροσαρμογής ISIN Ονομαστική 

Αξία
Δείκτης 

Αναφοράς
Λόγος Δεικτών 

(Index Ratio)
 Αναπροσαρμοσμένο 

Κεφάλαιο

31/01/22 GR0133005182 75.000.000,00 109,47387 1,25135 93.851.250,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/1/2022 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 87,48449, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των 
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το 

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

   Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ     

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02062112312210004*
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