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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/79167/0022 (1)
  Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ. για το πρό−

γραμμα με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νε−
οδιόριστους εκπαιδευτικούς Σχολικού έτους 2007−
2008».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) αρ. 21.
2. Του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 τ.Α΄) «Για την πολυθεσία, 

πολυαπασχόληση κ.λπ.» αρ. 6.
3. Των άρθρων 28 και 29 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) 

και του άρθρου 12 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 τ.Α΄).
4. Του άρθρου 17 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ.Α΄).
5. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 

τ.Α΄) «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του κράτους και άλλες διατάξεις».

6. Του ν. 2685/18.2.1999 (ΦΕΚ 35/1999 τ.Α΄) «Κάλυψη 
δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εκτός και εντός 
επικράτειας και άλλες διατάξεις».

7. Του άρθρου 23 παρ. 8 του ν. 2530/23.10.1997 (ΦΕΚ 218 
τ.Α΄) «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολο−
γίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού...».

8. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες συναφείς διατάξεις».

9. Του άρθρου 4 του π.δ. 250/1992 (ΦΕΚ 138 τ.Α΄).
10. Του άρθρου 40 του ν. 849/22.12.1978 (ΦΕΚ 232 τ.Α΄) 

«Περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της περιφε−
ρειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας».
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11. Του άρθρου 8 του ν. 2129/14.4.1993 (ΦΕΚ 57 τ.Α΄) 
«Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις».

12. Του άρθρου 11 του ν. 1305/9.12.1982 (ΦΕΚ 146 τ.Α΄) 
«Για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου», «Για την αύξηση των κατωτάτων ορίων και λοιπών 
συντάξεων του Ι.Κ.Α. και άλλες διατάξεις».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1588/1985 
(ΦΕΚ 137 τ.Α΄) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του 
ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄).

14. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/ 
3.10.2007) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών.

15. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την από 20.12.2005 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
η πληρωμή των σχετικών δαπανών γίνεται μέσω του 
Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 
οι προκαλούμενες δαπάνες αντιμετωπίζονται από τις 
πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2007 με κωδικό έργου MIS 118875 
και τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους 
εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2007−2008» συνολικού 
κόστους έως 3.650.394,00 € από το Γ΄ Κ.Π.Σ. (ΕΠΕΑΕΚ 
2000−2006) και ότι η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 
80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 
20% από εθνικούς πόρους, αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε τις αμοιβές των επιμορφωτών του Προγράμ−
ματος με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόρι−
στους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2007−2008», τις 
προϋποθέσεις και το ύψος των δαπανών μετακίνησης, 
διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μετα−
κινουμένων εκτός έδρας επιμορφωτών και επιμορφου−
μένων, τη διαδικασία διδακτικού υλικού, αναλώσιμων 
υλικών και την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών 
των Π.Ε.Κ., ως εξής:

1. Α. Στους επιμορφωτές:
α) Στους καθηγητές Πανεπιστημίου, τους Αναπλη−

ρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίου, στους Καθηγητές 
Τ.Ε.Ι., στους Ερευνητές Α΄ και Β΄, στους Συμβούλους 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), στους Ανώτατους 
Κρατικούς Λειτουργούς και τους Δημοσίους υπαλλή−
λους ειδικών θέσεων σε 40 € ανά ώρα. 

β) Στους Επίκουρους Καθηγητές Πανεπιστημίου, στους 
Παρέδρους του Π.Ι., στους Σχολικούς Συμβούλους, στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευ−
σης, στους Λέκτορες Πανεπιστημίου, στους Ερευνητές 
Γ΄ και Δ΄, στους Δημοσίους υπαλλήλους που είναι κά−
τοχοι διδακτορικού διπλώματος και στους Επίκουρους 
Καθηγητές Τ.Ε.Ι. σε 35 €.

γ) Στους εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους 
με μεταπτυχιακές σπουδές σε 30 € ανά ώρα.

δ) Στους λοιπούς εκπαιδευτικούς οιασδήποτε βαθμί−
δας σε 25 € ανά ώρα.

ε) Στους ιδιώτες:
− με διδακτορικό δίπλωμα σε 40 € ανά ώρα.
− με μεταπτυχιακές σπουδές σε 30 € ανά ώρα.
− με πτυχίο Πανεπιστημίου σε 25 € ανά ώρα.
Β. Στους επιμορφωτές, οι οποίοι μετακινούνται από 

την οργανική τους θέση ή τον τόπο που υπηρετούν, ή 
τη μόνιμη διαμονή τους (εφόσον πρόκειται για ιδιώτες) 
εκτός έδρας, για τις ανάγκες του Προγράμματος στην 
έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης 
του Π.Ε.Κ. καταβάλλονται πέραν της ωριαίας αποζημίω−

σης και τα κατά νόμο έξοδα μετακίνησης και διανυκτέ−
ρευσης και ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας.

Γ. Στους επιμορφούμενους, που μετακινούνται εκτός 
έδρας από την οργανική τους θέση ή τον τόπο που 
υπηρετούν για τις ανάγκες του Προγράμματος, στην 
έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης 
του Π.Ε.Κ. καταβάλλονται τα κατά νόμο έξοδα μετακί−
νησης και διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση 
εκτός έδρας.

2. α) Στους επιμορφούμενους παρέχεται διδακτικό 
υλικό με δαπάνες του Π.Ε.Κ.

β) Για τις ανάγκες πραγματοποίησης των επιμορφω−
τικών προγραμμάτων, τα Π.Ε.Κ. πραγματοποιούν δαπά−
νες λειτουργίας, προμήθειας αναλώσιμων υλικών και 
εξοπλισμών (έντυπα και γραφική ύλη, δισκέτες, CDs, 
αναλώσιμα υλικά φωτοτυπικών μηχανημάτων, έξοδα 
πολλαπλών εκτυπώσεων κ.λπ., καθαριστικά, φάρμακα, 
πετρέλαιο θέρμανσης και εργαστηριακά υλικά) και τα−
χυδρομικά έξοδα.

Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται, εφόσον αφο−
ρούν αποκλειστικά την εκτέλεση του Προγράμματος 
και προσδιορίζεται με ακρίβεια η αναγκαιότητά τους.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 10.9.2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F

 Αριθμ. 2/80346/0023/Α (2)
Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσί−

ου στις 14.12.2007 μέσω Δημοπρασίας, πενταετούς 
διάρκειας, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκ−
δοσης 2.3.2007 και λήξης 20.8.2012.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 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 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ−
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/ 
1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995)

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 
16 Α/1999).
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7. Τις διατάξεις του ν. 2842/27.9.2000 «Λήψη συμπλη−
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών 
(ΕΚ) 1103/1997, 974/1998 και 2866/1998 του Συμβουλίου, 
όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ». (ΦΕΚ 
207/Α/27.9.2000).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/28.3.2003 
(ΦΕΚ 76/Α) «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών κ.α.δ.»

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/6.7.1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1998).

10. Την υπ’ αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Περί των 
δαπανών σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των 
δανείων του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4627/0023/25.1.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων, τύπου και κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δη−
μοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».

12. Την υπ’ αριθμ. 2/13482/0023Α/27.2.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έκδοση 
στις 2.3.2007 ομολόγου, σε άϋλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, 5ετούς διάρκειας, λήξης 20.8.2012.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/75201/0023Α/28.12.2006 κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός 
λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

14. Το υπ’ αριθμ. 1381/7.12.2007 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.
Χ.

15. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών», αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης καθώς και 
την διαδικασία της δημοπρασίας που θα πραγματοποι−
ηθεί στις 11.12.2007, μέσω της οποίας θα διατεθούν στις 
14.12.2007 τίτλοι με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής 
έκδοσης (2.3.2007) ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, 
5ετούς διάρκειας, σε άϋλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, 
και λήξης 20.8.2012.

Α΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1) Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 14.12.2007 είναι 

ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού 
επιτοκίου, με άνοιγμα (re−opening) της αρχικής έκδοσης 
2.3.2007 και λήξης 20.8.2012.

2) Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 
Ευρώ.

3) Το επιτόκιο των ομολόγων είναι το ίδιο με αυτό 
της αρχικής έκδοσης 4,10% ετησίως σταθερό για όλη 
την διάρκεια των ομολόγων.

4) Το ποσό το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται σε 
ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ 
(€1.500.000.000).

5) α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομη−
νία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη 
διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη 
ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό 
ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 
ημερών {actual/actual (ISMA)} και καταβάλλεται δεδου−
λευμένος. Πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκων ορίζεται 
η 20.8.2008 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των ομολόγων σε ετήσια βάση.

β. Στις 14.12.2007, που είναι η ημερομηνία ανοίγματος 
(re−opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα κατα−

βληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 (συμπερι−
λαμβανομένης) μέχρι 14.12.2007 (μη συμπεριλαμβανο−
μένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα 2 δεκαδικά 
ψηφία.

γ. Οι δεδουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα υπολογισθούν, επί της ελάχιστης ονο−
μαστικής αξίας (€ 1.000) με απόδοση, η οποία προκύ−
πτει από το ονομαστικό επιτόκιο 4,10% επί το κλάσμα 
ημερών 171/365 (για το χρονικό διάστημα από 2.3.2007 
έως 20.8.2007) πλέον 116/366 επί το ονομαστικό επι−
τόκιο 4,10% (για το χρονικό διάστημα από 20.8.2007 
έως 14.12.2007) και είναι ίση με 3,220276%. Έτσι οι δε−
δουλευμένοι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα 
είναι 32,20 €.

6) Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική 
τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου 
συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γί−
νει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί 
πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα 
κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι 
εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

7) Οι τόκοι των ομολόγων υπόκεινται σε φορολόγηση 
βάσει συντελεστή φορολόγησης που ισχύει κατά την 
έκδοση των τίτλων (10%). Η παρακράτηση του φόρου 
θα γίνει κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων.

Οι τίτλοι και η μεταβίβαση τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8) Οι λοιποί όροι των ομολόγων είναι ίδιοι με αυτούς 
που ισχύουν και για τα λοιπά ομόλογα του Δημοσίου 
σε Ευρώ σταθερού επιτοκίου.

Β΄ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Η δημοπρασία θα είναι τύπου ανταγωνιστικών προ−

σφορών (competitive auction ή multiple price auction) και 
θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, την Τρίτη 11.12.2007, 
μέσω της ΗΔΑΤ από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημο−
σίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές 
έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα 
υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000) 
και δεν θα υπερβαίνει σε ονομαστική αξία το δημοπρα−
τούμενο ποσό. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονο−
μαστικές αξίες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου 
ευρώ (€ 1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο−
μαστική αξία των ομολόγων που ζητούνται καθώς και 
την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε 
Βασικός Διαπραγματευτής. Το προσφερόμενο τίμημα 
που θα υποβληθεί δεν θα συμπεριλαμβάνει τους δε−
δουλευμένους τόκους (clean price).

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 
υποβάλλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη 
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ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που 
θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 20% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφερό−
μενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις μη 
ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές προ−
σφορές ικανοποιούνται στη μέση σταθμική τιμή όλων 
των επιτυχών ανταγωνιστικών προσφορών. Η κάθε μια 
μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη μέθοδο των μη 
ανταγωνιστικών προσφορών.

6) Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ 
στις 11.12.2007 και μέχρι την 12.00 μεσημβρινή ώρα Ελ−
λάδος.

7) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των 
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέ−
ρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 11.12.2007 και 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον Ορ−
γανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

8) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το 
δικαίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και εντός 
δύο εργάσιμων ημερών (μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα 
Ελλάδος της 13.12.2007), να υποβάλουν προσφορές μέσω 
της ΗΔΑΤ, για την απόκτηση στη μέση σταθμική τιμή 
της δημοπρασίας επί πλέον τίτλων μέχρι συνολικής 
ονομαστικής αξίας ίσης προς το 20% του δημοπρατού−
μενου ποσού. Στην περίπτωση που η συνολική ονομα−
στική αξία των νέων προσφορών υπερβαίνει το ανω−
τέρω 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 έκαστου στις επιτυχείς ανταγωνιστικές 
προσφορές των προηγουμένων της παρούσας τριών 
δημοπρασιών ομολόγων. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο 
αυτού του ποσού θα κατανέμεται εξ’ ίσου στους εν−
διαφερόμενους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς. 
Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστικών 
προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους 
μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 13.12.2007, 
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ).

9) Οι υποβαλλόμενες στις δημοπρασίες προσφορές, 
κατατασσόμενες κατά φθίνουσα τάξη τιμών, είτε ικα−
νοποιούνται όλες κατά σειρά μέχρι του ύψους του δη−
μοπρατούμενου ποσού, είτε ακυρώνεται η δημοπρασία 
εξ ολοκλήρου. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα επανά−
ληψης της ακυρωθείσας δημοπρασίας.

10) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που υπάρχει σημα−
ντική απόκλιση των τιμών που δόθηκαν για το 80% του 
δημοπρατηθέντος ποσού σε σχέση με τις τιμές που 
δόθηκαν για το εναπομένον 20%, ο εκδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να απορροφήσει μόνο το 80% του δημο−
πρατηθέντος ποσού.

11) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) 
θα γίνει στις 14.12.2007, ημερομηνία ανοίγματος (re−
opening) της αρχικής έκδοσης (2.3.2007).

12) Στα τοκομερίδια των άϋλων τίτλων δίδεται η δυ−
νατότητα ξεχωριστής διαπραγμάτευσης (Stripping). Οι 
κωδικοί αριθμοί (ISIN) των ομολόγων θα είναι εκείνοι οι 
οποίοι είχαν δοθεί κατά την έκδοση της 2.3.2007.

13) Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους 
τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

14) Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 

να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

15) Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα−
τιστήριο αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή 
Αγορά τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(O.T.C.).

16) Ισχύουν οι λοιποί όροι έκδοσης των ομολόγων, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2/13482/ 
0023Α/27.2.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών.

17) Για τα ομόλογα αυτά δεν θα δοθεί καμία προμή−
θεια διάθεσης.

Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Μετά την ημερομηνία έκδοσης και διακανονισμού της 

14.12.2007 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι και πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 
21.12.2007, η Τράπεζα Ελλάδος, οι τράπεζες, τα πιστω−
τικά ιδρύματα, οι Χρηματιστές − μέλη του Χρηματιστη−
ρίου Αξιών Αθηνών και λοιποί φορείς, οι οποίοι είναι 
εξουσιοδοτημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος και 
έχουν στην κατοχή τους ομόλογα από την παραπάνω 
επανέκδοση (14.12.2007), μπορούν να διαθέτουν τους 
τίτλους, που κατέχουν στα φυσικά πρόσωπα, σε απε−
ριόριστα ποσά στην τιμή μεταπώλησης, που θα έχουν 
καθορίσει οι ίδιοι.

Προϋπόθεση για την παραπάνω διάθεση είναι οι επεν−
δυτές να είναι φυσικά πρόσωπα − κάτοικοι της Ε.Ε., να 
διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και 
να έχουν μερίδα επενδυτή και λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.).

Τα ομόλογα που θα διατίθενται με την παραπάνω 
διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, θα ισχύει το ISIN Β 
(GR0A14020793) για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς παρά−
γωγους τίτλους, δηλαδή δεν επιτρέπεται η αποκοπή 
των τοκομεριδίων από το σώμα και αποτελεί μια από 
τις προϋποθέσεις για την φοροαπαλλαγή.

Τα φυσικά πρόσωπα θα δικαιούνται φοροαπαλλαγή, 
εφόσον οι τίτλοι αποκτώνται μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την ημέρα της επανέκδοσής τους και δια−
κρατώνται μέχρι την λήξη τους.

Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών.

Κάθε ημέρα διάθεσης οι τράπεζες και λοιπά ιδρύματα, 
ενημερώνουν το σύστημα των άϋλων τίτλων της Τράπε−
ζας της Ελλάδος για τη μεταφορά των ομολόγων από 
το αρχικό ISIN (δημοπρασίας) στο ISIN Β (έκδοσης για 
φυσικά πρόσωπα), κατά την συνήθη διαδικασία, καθώς 
και τις αντίστοιχες μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. 
του Κ.Α.Α.

Οι επενδυτές κάτοχοι των ομολόγων του ISIN Β μπο−
ρούν για την πώληση των τίτλων τους, να απευθύνονται 
στις τράπεζες και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους 
φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους τίτλους.

Σε περίπτωση πώλησης των τίτλων από τα φυσικά 
πρόσωπα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, θα γίνεται μόνον αλλαγή του ISIN από Β 
(GR0A14020793) σε ISIN έκδοσης (GR0114020457) και θα 
έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τα κανονικά 
τοκομερίδια.

Στην περίπτωση, που έχει μεσολαβήσει πληρωμή το−
κομεριδίου, η παρακράτηση του φόρου επί των εισπρα−
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χθέντων τοκομεριδίων θα γίνεται σωρευτικά. Δηλαδή, ο 
φόρος για το σύνολο των εισπραχθέντων τοκομεριδίων 
καταβάλλεται άμεσα στη Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
εν συνεχεία θα πιστώνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τη διάθεση αυτή δεν θα δοθεί καμία προμήθεια 
διάθεσης.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−

λείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού για το οικονομικό έτος 2007 και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις κατ’ έτος 
προβλέψεις δαπανών που εγγράφονται στον κρατικό 
προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου 
Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ   

F
 Αριθμ. 2/3012/0022 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Γραφείο του 

Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνω−
μόνων (Σ.Ο.Ε.)_ του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών και Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/ 
3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

3. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ57/Α/21.3.2002 «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 όπως 
προστέθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντι−
καταστάθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 
38/Α).

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ανωτέρω Γραφείου.
6. Το υπ’ αριθμ. 1441/258/11.1.2008 έγγραφο της Δ/νσης 

Διοικητικού του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 

την ανωτέρω καταβολή της υπερωριακής εργασίας, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των 21.500 ευρώ, σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 
θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδικού Φορέα 23/720 και ΚΑΕ0511, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για πέντε (5) υπαλλήλους, στο Γραφείο 
του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρο−
γνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οι−
κονομικών και μέχρι εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαία για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 μέχρι 
31.12.2008.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα 
γίνεται μετά από σχετική βεβαίωση του Προέδρου του 
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε).

Η ωριαία αποζημίωση στους δικαιούχους θα υπολο−
γίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 3205/2003.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚ. ΛΕΓΚΑΣ   

F
 Αριθμ. 2/40/0022 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για τους διοικητι−

κούς υπαλλήλους του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους, για το έτος 2008.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 3086/2002 «Οργα−

νισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση 
των Λειτουργών και των υπαλλήλων του».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές Ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε 
με την παρ.2α του αρ.1 του ν. 2469/1997.

4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/ 
3.10.2007) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Την υπ’ αριθμ. 134672/27.12.2007 πρόταση του Προέ−
δρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί ανά−
γκης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των 
Διοικητικών Υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ.

6. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη δαπάνη της ανω−
τέρω απογευματινής υπερωριακής εργασίας που ανέρ−
χεται σε € 192.000,00 περίπου, θα βαρύνει τον ειδικό 
φορέα 23/630, ΚΑΕ 0511 και έχει προβλεφθεί στον προ−
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2008, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για ογδόντα έξι (86) διοικητικούς υπαλ−
λήλους του Ν.Σ.Κ. και μέχρι σαράντα πέντε (45) ώρες 
το μήνα για τον κάθε ένα, κατά το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2008 μέχρι 31.8.2008.

Η υπερωριακή αυτή εργασία θα παρέχεται από τους 
συμμετέχοντες υπαλλήλους καθημερινά, κατά τις απο−
γευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών της εβδομά−
δας, πέραν του κανονικού ωραρίου. Τον ονομαστικό 
πίνακα των συμμετεχόντων υπαλλήλων και τον έλεγχο 
για την παρουσία και απόδοση τους θα έχει ο Γενικός 
Διευθυντής του Ν.Σ.Κ. και σε περίπτωση κωλύματος ο 
αρχαιότερος Διευθυντής.

Η παρούσα ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ   

F
 Αριθμ. 1669 ΕΦΑ 380 (5)
«Έγκριση για εργασία νυκτερινή εργασίμων ημερών, κα−

θώς νυκτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσι−
μων ημερών που παρέχεται προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας εντός του νο−
μίμου ωραρίου για έναν υπάλληλο (φύλακα) ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου της Ελληνικής Επιτρο−
πής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέ−

σεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση της Ελληνι−
κής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 171).

β. του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Ελέγχου των δαπα−
νών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄247).

γ. του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 297).

δ. το π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ Α΄ 
173).

ε. το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι−
σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και το π.δ. 122/17.3.2004 
(ΦΕΚ Α΄85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

στ. του π.δ. 127/2006 «Γενική Διεύθυνση της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 139),

ζ. του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 232).

2. Την υπ’ αριθμ.  25345 (ΔΚΗ/Α) 1464/15.12.2006 από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης της Γενικής Γραμμα−
τείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανά−
πτυξης».

3. Την υπ’ αριθμ. 18635 (ΔΚΗ/Α) 1326 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Μεταβίβαση στο Γενικό 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, στον Προϊστάμε−
νο της Γενικής Δ/νσης, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων 
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, του 
δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» 
(ΦΕΚ Β΄ 2152/6.11.2007).

4. Το υπ’ αριθμ. Δ.β./235/603/11.12.2007 έγγραφο της 
ΕΕΑΕ.

5. Το γεγονός ότι για την εν λόγω δαπάνη υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό 
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 35/610 
ΚΑΕ 0512 ποσού 3.000,00 € οικονομικού έτους 2008, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε α) εργασία νυχτερινή εργασίμων ημερών 
και β) εργασία νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και 
λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, προς συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για τον Νικόλαο Τζωρ−

τζάκη, υπάλληλο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας (ΕΕΑΕ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου ειδικότητας Φύλακα−Νυχτοφύλακα, για 
το έτος 2008, ως εξής:

Νυχτερινή εργασίμων ημερών: μέχρι 600 ώρες συ−
νολικά.

Νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων: 
μέχρι 300 ώρες συνολικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ   

F
 Αριθμ. Κ2 − 1275 (6)

Ορισμός Ημερήσιων Αθλητικών Εφημερίδων 
Α΄ εξαμήνου 2008.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 26 παρ. 2 και 43β παρ. 5 του κ.ν. 2190/ 

1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», του άρθρου 20 παρ. 
6 του ν. 2644/1998 και του άρθρου 10 παρ. 10 εδάφιο ε΄ 
του ν. 2741/1999, όπως ισχύουν.

β. Του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 3021/2002 «Περιορι−
σμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα 
που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρή−
σεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
143/19.6.2002).

γ. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα», όπως ισχύει.

δ. Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 
και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

ε. Του π.δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων της».

στ. Του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Β3−374/15.11.2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εξουσιοδότηση για υπο−
γραφή εγγράφων − Με Εντολή Υφυπουργού −κ.λπ.».

3. Το υπ’ αριθμ.  2641/25.1.2008 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού., 
αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε ότι οι ημερήσιες αθλητικές εφημερίδες Αθηνών 
που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη δημοσίευση, 
κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2008, των προσκλήσεων των 
Γενικών Συνελεύσεων και των Ισολογισμών των Αθλητικών 
Ανωνύμων Εταιρειών είναι, σύμφωνα με το το υπ’ αριθμ.  
2641/25.1.2008 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επικοινω−
νίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, οι εξής: «GOAL 
NEWS», «SPORTDAY», «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ», «Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ» και 
«ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ».

Επίσης ορίζουμε ότι οι αθλητικές εφημερίδες «ΣΠΟΡ 
ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ», «METROSPORT» και «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟ−
ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» πληρούν, σύμφωνα με το ως άνω έγγρα−
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φο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης, τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
τη δημοσίευση των προσκλήσεων των Γενικών Συνελεύ−
σεων και των Ισολογισμών των Αθλητικών Ανωνύμων 
Εταιρειών, που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

Με εντολή Υφυπουργού
 Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ   

F
(7)  

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειεας από τον ομογε−
νή AFISSOV LAZAR (ΑΦΙΣΟΒ ΛΑΖΑΡΟΣ) του Ηλία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

    Με την υπ’ αριθμ. 1612/17.1.2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις άρθρου 1 ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 
Α΄ 24/2000) όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 
ισχύει σήμερα, γίνεται δεκτή η από 27.8.2001 αίτηση του 
ομογενούς AFISSOV LAZAR (ΑΦΙΣΟΒ ΛΑΖΑΡΟΣ) του 
Ηλία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Εγκρίνεται επίσης ο εξελληνισμός του ονόματος και 
του επωνύμου του από ΑΦΙΣΟΒ ΛΑΖΑΡΟΣ σε ΑΦΙΣΙΔΗΣ 
ΛΑΖΑΡΟΣ.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός 
έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F

(8)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένεια από τον ομογενή 
AFISSOV FEOKLIT (ΑΦΙΣΟΒ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ) του Ηλία

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ.  1608 /17.1.2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις άρθρου 1 ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 
Α΄ 24/2000) όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 
ισχύει σήμερα, γίνεται δεκτή η από 1.3.2007 αίτηση του 
ομογενούς AFISSOV FEOKLIT (ΑΦΙΣΟΒ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ) 
του Ηλία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 

Εγκρίνεται επίσης ο εξελληνισμός του ονόματος και 
του επωνύμου του από ΑΦΙΣΟΒ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ σε ΑΦΙ−
ΣΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός 
έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ   
F

(9)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή 

AFISSOV ILIA (ΑΦΙΣΟΒ ΙΛΙΑ) του Φεοκλίτ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθ.  1017 /24.12.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις άρθρου 1 ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 

Α΄ 24/2000) όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 
ισχύει σήμερα, γίνεται δεκτή η από 15.6.2001 αίτηση του 
ομογενούς AFISSOV ILIA (ΑΦΙΣΟΒ ΙΛΙΑ) του Φεοκλίτ για 
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Εγκρίνεται επίσης ο εξελληνισμός του κυρίου ονόματος 
και του επωνύμου του από ΑΦΙΣΟΒ ΙΛΙΑ σε ΑΦΙΣΙΔΗ ΗΛΙΑ

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα πολίτη εντός 
έτους από της δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.

Ο Γενικός Διευθυντής
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ   

F
 Αριθμ.  18434 (10)
Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας 

στον Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλή−
των με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρι−
σης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αρκαδίας»

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 245 παρ. 4 του ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) που αφορά «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997), 
που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε−
ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις.

3. Την υπ’ αριθμ. 973/15.2.2006 απόφασή μας (ΦΕΚ 
271/Β/3.3.2006), που αφορά τη σύσταση Ενιαίου Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την επωνυμία: «Ενι−
αίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού 
Αρκαδίας».

4. Την υπ’ αριθμ. 176/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μεγαλόπολης, που αφορά τη συμμετοχή 
του Δήμου στον ανωτέρω Σύνδεσμο και την αποδοχή 
των σκοπών του.

5. Την υπ’ αριθμ. 13/2007 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων Νομού Αρκαδίας με την οποία απο−
δέχεται τη συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στο 
Σύνδεσμο, αποφασίζουμε: 

Α. Διαπιστώνουμε τη νομιμότητα της υπ’ αριθμ. 176/2007 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης 
που αφορά τη συμμετοχή του Δήμου στον ανωτέρω 
Σύνδεσμο και την αποδοχή των σκοπών του.

Β. Τη συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης Νομού Αρ−
καδίας στον υφιστάμενο Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Στε−
ρεών Αποβλήτων με την επωνυμία: «Ενιαίος Σύνδεσμος 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αρκαδίας» που 
έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 973/15.2.2006 απόφασή 
μας (ΦΕΚ 271/Β/3.3.2006).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προ−
κληθεί ετήσια δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Μεγαλόπολης σε ποσοστό 0,5% επί των τακτικών του 
εσόδων όπως ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Τρίπολη, 28 Δεκεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   
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 Αριθμ. 949 (11)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Α΄ εξάμηνο 

του έτους 2008, για το μόνιμο προσωπικό της Δ/
νσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Ποιότη−
τα Ζωής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολι−
κής Αττικής

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχια−

κής Αυτοδιοίκησης, Τροποποίηση Διατάξεων για την 
Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλ−
λες διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το 
π.δ. 30/1996.

2. Τον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουρ−
γίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής (ΦΕΚ: 
1068/Β/28.7.2005) και ΦΕΚ 1339/Β/23.9.2005.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, «Μισθο−
λογικές Ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημο−
σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών και Ενόπλων 
Δυνάμεων και ανστιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομνίας, 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 του 
ν. 3254/2004 «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παρα−
ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του ν. 2738/1999.
5. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών ανα−

γκών α) όπως έκτακτοι υγειονομικοί έλεγχοι κατά τη 
θερινή περίοδο σε καταστήματα υγειονομικού ενδια−
φέροντος και 

β) Επιθεωρήσεις Φαρμακείων, Κλινικών, Ιατρείων, Τακτο−
ποίηση Αρχείου και Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου

6. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των ανωτέρω 
υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι της Δ/νσης Δη−
μόσιας Υγείας απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να 
απασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου

7. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση, έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον οι−
κονομικό προϋπολογισμό έτους 2008 της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. «ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», αποφασίζουμε: 

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογεματινή με αμοιβή 
απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες για (17) υπαλ−
λήλους στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης 
ποιότητας Ζωής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανα−
τολικής Αττικής. Καθορίζουμε το σύνολο των ωρών απο−
γευματινής απασχόλησης σε 4000 ώρες. Με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα θα καθορίζονται αναλυτικά οι 
ώρες της ανωτέρω εργασίας κατά υπάλληλο, ανάλο−
γα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Το ύψος της ανωτέρω 
προκαλούμενης δαπάνης, που ανέρχεται στο ποσό των 

18.000€ για υπερωριακή εργασία (ΚΑΕ 0511), θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον οικονο−
μικό προϋπολογισμό έτους 2008 της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παλλήνη, 17 Ιανουαρίου 2008

Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ   

F

 (12)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού

προϊόντος PRICITAL.

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

   Με τις υπ’ αριθμ. 1157, 1158/9.1.2008 αποφάσεις του 
ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 
της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα−
κευτικό προϊόν PRICITAL.

Δραστική ουσία: CITALOPRAM HYDROBRO−
MIDE

Μορφές : Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο 
δισκίο 20mg/TAB και 40mg/TAB.

Δικαιούχος σήματος:  LAVIPHARM HELLAS AE
Υπεύθυνος κυκλοφορίας:  LAVIPHARM HELLAS AE.

  Η Διευθύντρια

Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ   

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(13)
 Στο ΦΕΚ 62/Β/22.1.2008 και στην υπ’ αριθμ. 191568/ 

27.12.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Έγκρι−
ση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2008 υπαλλήλου 
του ΚΑΦ Ξηράς Πατρών» στα έχοντας υπόψη στον αριθ. 
3 αντί 

του λανθασμένου «το υπ’ αριθμ. /11.6.2007 έγγραφο 
του ΚΑΦ Ξηράς Πατρών» 

στο ορθό «το από 14.11.2007 έγγραφο του ΚΑΦ Ξηράς 
Πατρών». 

 Η Προϊσταμένη

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ  
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