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Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας.
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Με την υπ’ αριθμ. 74264/3.1.2011 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3660/2008
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από
την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/7.5.2008), μεταφέρονται στην Απο−
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, οι
κάτωθι υπάλληλοι της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης
Α.Ε. (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις
κατηγορίας που συστήνονται με την απόφαση αυτή:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΥΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑ−
ΚΩΝ − ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Πάκος Αναστάσιος του Παναγιώτη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
1. Τσερέπας Παναγιώτης του Θεοφάνη
2. Ντάσιος Ευάγγελος του Βασιλείου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩ−
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Δημοπούλου Καλλιρόη του Ασημάκη
Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωρινές προσωποπα−
γείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταρ−
γούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των
μεταφερόμενων.
Οι ως άνω υπάλληλοι διατηρούν ως προσωπική διαφορά
τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές οι οποίες μειώνονται με
οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών από οποιο−
δήποτε αιτία και αν προέρχεται, μέχρι πλήρους εξισώσεώς
τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης.
(Αριθμ. βεβ. της Υ.Δ.Ε. Ν. Λάρισας 495/14.3.2011).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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Αριθμ. 8128
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2131/3.2.2011 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 418/B/16.3.2011) «Τροποποίη−
ση της υπ’ αριθμ. 16822/2.9.2010 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1515/Β/7.9.2010) «Καθορισμός ημε−
ρήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών
εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης
προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολο−
γισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε».
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/93 «Περί Οργανισμού
της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθ−
μίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνη−
σης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α΄
102/24.5.2004).
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009)
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/28.09.2010)
«Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 98 του 2010 (ΦΕΚ 172/
Α/30.09.2010) «Διορισμός Υφυπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ−
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες δια−
τάξεις».
7. Τις αρ. πρωτ. 23144/1.12.2010 και 3465/24.2.2011 κα−
ταγγελίες της εφημερίδας «ΖΩ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ − ΕΔΩ ΗΡΑ−
ΚΛΕΙΟ».
8. Το Ενημερωτικό σημείωμα ΑΠ 99/21.3.2011 της
Διεύθυνσης Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών
Οργανώσεων.
9. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσι−
εύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Την υπ’ αριθμ. 2131/3.2.2011 κοινής υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ 418/B/16.3.2011) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
16822/2.9.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1515/
Β/7.9.2010) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη
δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνε−
λεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε».
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/φ.1/2/22993/2.11.2010 (ΦΕΚ 1717/
Β/2.11.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γεώργιο
Πεταλωτή».
12. Απόφαση 46498/ΔΙΟΕ 1913/13.10.2010, ΦΕΚ
1642/14.10.2010/Τεύχος Β «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, Κων/νο Ρόβλια».

13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2131/3.2.2011 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 418/B/16.3.2011) «Τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. 16822/2.9.2010 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1515/Β/7.9.2010) ‘’Καθορισμός ημερήσιων
και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων
που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσε−
ων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και
Ε.Π.Ε’’» και διαγράφουμε την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ» με έδρα το Νέο Ηράκλειο Αττικής διότι με τις
υπ’ αριθμ. 23144/1.12.2010 και 3465/24.2.2011 καταγγελίες
της εφημερίδας «ΖΩ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ − ΕΔΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟ» και
μετά από έλεγχο των καταγγελλομένων στοιχείων από
την Υπηρεσία προέκυψε ότι δεν πληροί τις προϋποθέ−
σεις του αρ.2 παρ.1 περ. ε του ν.3548/2007, όπως ισχύει
και ειδικότερα δεν περιλαμβάνει το ελάχιστο ποσοστό
της ύλης που όπως απαιτεί ο ως άνω νόμος, πρέπει να
αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του νομού,
όπου έχει την έδρα της η εφημερίδα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

F
Αριθ. 2/31104/0023Α
(3)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις
19/04/2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31Α/17.2.98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99
(ΦΕΚ 16Α/1999)).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α/17−8−2010).
7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
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ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».
8. Την αριθμ.2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ,
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).
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 151Α/6.7.1998).
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).
11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).
12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ
695 Β/2006).
14. 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).
15. Τα αρ. πρωτ. 630/11−04−2011, 637/12−04−2011 και
647/14−4−2011 έγγραφα του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. περί προαγοράς
τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, αποφασίζουμε:
Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου,
με ημερομηνία διακανονισμού 19−04−2011 ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας
πενήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 55.000.000,00),
σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό
Δημόσιο θα καταβάλει στις 19−04−2011 στην Τράπεζα
Πειραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα,
το συνολικό ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων τε−
τρακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα
πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (€ 56.469.685,76),
ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε € 54.766.820,00 για αξία

διακανονισμού, πλέον € 1.702.865,76 για δεδουλευμένους
τόκους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
Αριθ. 2/33477/0023Α
(4)
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις
(ΦΕΚ 16Α/1999).
29/04/2011.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995),
Έχοντας υπόψη:
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση
141/Α/17−8−2010).
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.. 1997 απόφαση
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994 του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα− σύναψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία του δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».
8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ,
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).
9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α/6.7.1998).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).
(ΦΕΚ 17A΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο.
11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31Α΄/17.2.98).

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).
12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.
13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, πενταετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ
695 Β/2006).
14. 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).
15. Το αρ. πρωτ. 684/26−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:
Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου,
με ημερομηνία διακανονισμού 29−04−2011 ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας
σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων (€ 44.000.000,00),
σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό κανονισμού, πλέον € 1.470.213,70 για δεδουλευμένους
Δημόσιο θα καταβάλει στις 29−04−2011 στην Τράπεζα τόκους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Πειραιώς, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα,
το συνολικό ποσό των σαράντα πέντε εκατομμυρίων Κυβερνήσεως.
εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων δεκατρι−
Αθήνα, 27 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 45.147.813,70), ποσό
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
το οποίο αντιστοιχεί σε € 43.677.600,00 για αξία δια−
F
Αριθ. 2/33308/0023Α
(5)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις
28/04/2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α/22.3.1994).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31Α΄/17.2.98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151/Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99
(ΦΕΚ 16Α/1999)).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27−11−1995),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α/17−8−2010).
7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ,
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).
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 151Α/6.7.1998).
10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).
11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).
12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.
13. Την αρ. 2/27162/0023Α/17−5−2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών για την έκδοση στις 24/05/2006 ομολογι−
ακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, πεντα−
ετούς διάρκειας, λήξης 20/08/2011 (ΦΕΚ 695 Β/2006).
14. 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).
15. Το αρ. πρωτ. 670/21−04−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:
Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου,
με ημερομηνία διακανονισμού 28−04−2011 ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας επτά
εκατομμυρίων (€ 7.000.000,00), σύμφωνα με τα στοιχεία
του παρακάτω πίνακα:

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό
Δημόσιο θα καταβάλει στις 28−04−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα της Ελλάδος Α.Ε., όπως φαίνεται και στον παρα−
πάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των επτά εκατομμυρίων
διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα

οποίο αντιστοιχεί σε € 6.958.600,00 για αξία διακανονι−
σμού, πλέον € 258.982,19 για δεδουλευμένους τόκους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

δύο ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (€ 7.217.582,19), ποσό το
F
Αριθμ. Φ.12/443/51800/Γ1
(6)
Θέματα στελέχωσης σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαι−
δευτικής Προτεραιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης
των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
− Άξονας Προτεραιότητας 1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας − Άξονας Προτεραιότητας 2» και
«Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προ−
τεραιότητας 3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9, περίπτωση (εε), του άρθρου
3 και την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4
του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες Διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την
παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188,
τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 2, περίπτωση γ του άρθρου
24, του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και άλλες Διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 3 και την
παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188,
τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες Διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 73 περίπτωση
α΄ του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/2006, τ. Α΄), «Αναδιάρθρω−
ση των κλάδων του Ταμείου συντάξεων Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 10 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71/2010, τ.Α΄).
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του
Ν. 3879/2010, (ΦΕΚ 163, τ.Α΄), «Ανάπτυξη της Δια Βίου
Μάθησης και λοιπές Διατάξεις».
7. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 10, του Π.Δ
201/1998, (ΦΕΚ 161, τ.Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των
Δημοτικών Σχολείων».
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α΄).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του
Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267, τ.Α΄) και του άρθρου 8, παρ. 1 του
Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267, τ.Α΄).
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009,(ΦΕΚ 213, τ.Α΄): «Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, κ.λπ.».
11. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 απόφα−
σης (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8−1−2010) περί «καθορισμού αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλο−
πούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
12. Τις διατάξεις της με αριθμ. 2672 (ΦΕΚ 2408, τ.Β΄/03−
12−2009) απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».
13. Την υπ’ αρ. 11333/29−07−10 απόφαση ένταξης της
Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας
Προτεραιότητας 1», την υπ’ αρ. 11334/29−07−10 απόφαση
ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιό−
τητας−Άξονας Προτεραιότητας 2», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 18546/20−10−10 όμοια απόφαση και την
υπ’ αρ. 11335/29−07−10 απόφαση ένταξης της Πράξης
«Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προ−
τεραιότητας 3».
14. Τις με αριθμ. 23/2010 και 26/2010 Πράξεις του Τμή−
ματος Π.Ε. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και το
με αριθμ. 27/2010 Πρακτικό του Συντονιστικού Συμβου−
λίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
15. Ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του ΠΔΕ του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. και
συγκεκριμένα για τα σχολικά έτη 2010−11, 2011−12 και
2012−13 καλύπτεται από τις ΣΑΕ 2010ΣΕ04580067 (πε−
ρίπου 420.000 € για το 2011, 1.000.000 € για το 2012
και 580.000 € για το 2013), 2010ΣΕ04580068 (περίπου
2.625.000 € για το 2011, 3.500.000 € για το 2012 και
2.042.000 € για το 2013) και 2010ΣΕ04580069 (περίπου
62.500 € για το 2011, 150.000 € για το 2012 και 87.500 €
για το 2013) των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προ−
τεραιότητας−Άξονας Προτεραιότητας 1», «Ζώνες Εκ−
παιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προτεραιότητας
2» και «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας
Προτεραιότητας 3», αντίστοιχα, οι οποίες έχουν εντα−
χθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, αποφασίζουμε:

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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Η στελέχωση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης που εντάσσονται στις ΖΕΠ, στο πλαίσιο υλοποί−
ησης των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότη−
τας−Άξονας Προτεραιότητας 1», «Ζώνες Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας−Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Ζώνες
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας−Άξονας Προτεραιότητας
3» (15/6/2010−30/10/2010) του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ,
ορίζεται ως ακολούθως:
1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που προ−
κύπτουν από τις παρεμβάσεις του προγράμματος των
Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, προβλέπεται:
Για τα Νηπιαγωγεία
Η απασχόληση ενός (1) επιπλέον εκπαιδευτικού κλά−
δου ΠΕ60 στα Νηπιαγωγεία των Ζωνών Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας για κάθε δύο (2) τμήματα που λειτουρ−
γούν.
Για τα Δημοτικά σχολεία
• Η παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη, κλά−
δου ΠΕ70, για τις ανάγκες συνεκπαίδευσης, ο αριθμός
των οποίων ορίζεται:
− στα 6/θέσια σχολεία 1 επιπλέον εκπαιδευτικός,
− στα 9/θέσια 2 επιπλέον εκπαιδευτικοί,
− στα 12/θέσια 3 επιπλέον εκπαιδευτικοί κοκ.
Η πρόσληψη εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων
γίνεται σύμφωνα με τις διδακτικές ανάγκες του προ−
γράμματος που διαμορφώνεται σε κάθε σχολική μονά−
δα και οι οποίες προκύπτουν από την παρέμβαση στο
διδακτικό ωράριο και στο ωρολόγιο πρόγραμμα στην
υποχρεωτική και στην προαιρετική ζώνη.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτονται, με
σειρά προτεραιότητας, από εκπαιδευτικούς από το τακτι−
κό προσωπικό των σχολείων των Ζωνών Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας και συμπληρώνονται από μόνιμους εκ−
παιδευτικούς, που πλεονάζουν ή μπορούν να διατεθούν
για συμπλήρωση ωραρίου, τόσο από την Πρωτοβάθμια
όσο και από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Για τη δράση της ενίσχυσης της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας και συνεκπαίδευσης, δύναται να ανατίθεται
υπερωριακό έργο σε μόνιμους εκπαιδευτικούς, εφόσον
οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιθυμούν να εργαστούν πλέ−
ον του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, υπό
την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
ισχύουν για την υπερωριακή απασχόληση των μονίμων
εκπαιδευτικών.
Για τις ανάγκες που δεν θα καλυφθούν με τους πα−
ραπάνω τρόπους, θα απασχοληθούν εκπαιδευτικοί με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
σύμφωνα με τους όρους εργασίας και τις αμοιβές που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν
στις προσλήψεις των προσωρινών αναπληρωτών πλή−
ρους ή μειωμένου ωραρίου, και σε εξαιρετική περίπτωση
ωρομίσθιοι – ανάλογα με τις ανάγκες σε διδακτικές
ώρες.
2. Υπεύθυνοι ΖΕΠ
Τα σχολεία, των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότη−
τας που δεν είναι ολοήμερα κατά την ένταξή τους σε
Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, ορίζονται ταυτό−
χρονα ολοήμερα σχολεία, κατά τον ορισμό των ΖΕΠ.
Επίσης ορίζονται οι θέσεις Υποδιευθυντών και Υπευ−
θύνων προγράμματος σύμφωνα με τα ισχύοντα στα
Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

Στα σχολεία που λειτουργούν ως Ολοήμερα Σχολεία
και εντάσσονται σε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιό−
τητας διατηρούνται οι θέσεις των Υποδιευθυντών και
Υπεύθυνων του προγράμματος του Ολοήμερου Δημο−
τικού Σχολείου, οι οποίοι μέχρι και το 9θέσιο σχολείο,
έχουν την ευθύνη και του προγράμματος Ζώνης Εκπαι−
δευτικής Προτεραιότητας.
Σε κάθε σχολείο που ανήκει σε ΖΕΠ ο Διευθυντής του
σχολείου ορίζεται ως μέλος της συντονιστικής ομάδας
της ΖΕΠ. Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθυντή, ορί−
ζεται ο Υποδιευθυντής και σε περίπτωση κωλύματος αυ−
τού, έτερος εκπαιδευτικός ως μέλος της συντονιστικής
ομάδας, ύστερα από πρόταση του συλλόγου διδασκό−
ντων και εισήγηση του Διευθυντή. Η συντονιστική ομάδα
και το έργο της θα ορίζεται με υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Μαΐου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
(7)
Σύσταση θέσης στο Δήμο Νέας Ιωνίας.
Με την υπ’ αρ. 60/6830/08−03−2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Νέας Ιωνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101, 183 και 230 § 4 του
Ν.3584/2007, του άρθρου 19 της Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας έτους 2008 της ΠΟΕ − ΟΤΑ, του άρθρου 280
του Ν. 3852/2010 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας (υπ’
αριθμόν 15/21−02−2011 απόφαση), μετατάσσεται ο υπάλ−
ληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΚΟΜΗΝΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών
καθαριότητας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλά−
δου ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρου) (λόγω απόκτησης
εμπειρίας).
Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη
μετάταξης προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου και με δέσμευση μίας κενής οργανικής
θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΥΕ 16 Εργατών κα−
θαριότητας του ΟΕΥ του Δήμου.
(Αρ. βεβ.. Δήμου Νέας Ιωνίας: 6370/01−03−2011).
(Αρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 7708/4683/
23−03−2011).
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(8)
Σύσταση θέσης στο Δήμο Πειραιά.
Με την αριθμ. 7043/921/02−03−2011 απόφαση του Δη−
μάρχου Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν.3584/2007,
καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά (από 06−09−2010 πρα−
κτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010
περί αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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μετατάσσεται ο υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα,
από τον κλάδο ΔΕ Γενικών καθηκόντων στον κλάδο
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού. Η μετάταξη γίνεται σε
συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή
θέση και δέσμευση μιας κενής οργανικής θέσης μόνιμου
προσωπικού του ΟΕΥ.
(Αρ. βεβ. Δήμου Πειραιώς: 51/12−01−2011).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
7503/4481/23−03 −2011).
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(9)
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του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών (υπ’ αριθμόν
15/2010 πρακτικό), μετατάσσεται ο υπάλληλος ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ΖΩΛΟΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του
Γεωργίου, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Τεχνιτών σιδήρου (λόγω
απόκτησης εμπειρίας).
Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη
μετάταξης προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου και με δέσμευση μίας κενής οργανικής
θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΥΕ 16 Εργατών κα−
θαριότητας του ΟΕΥ του Δήμου.
(Αρ. βεβ. Δήμου Αγίων Αναργύρων − Καματερού:
7356/08−03−2011).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
8078/5048/23−03−2011).

Σύσταση θέσης στο Δήμο Αγίων Αναργύρων −
Καματερού.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με την υπ’ αρ. 98/12−02−2011 απόφαση του Δημάρχου
Αγίων Αναργύρων − Καματερού, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του
Ν.3584/2007, του άρθρου 19 της Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας έτους 2008 της ΠΟΕ − ΟΤΑ, του άρθρου 280
του Ν. 3852/2010 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του
Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών (υπ’ αριθμόν 15/2010
πρακτικό), μετατάσσεται ο υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Άρη, από
τον κλάδο ΥΕ Εργατών σε συνιστώμενη προσωποπαγή
θέση κλάδου ΔΕ Τεχνιτών υδραυλικών (λόγω απόκτησης
εμπειρίας). Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την
πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και με δέσμευση μίας κενής οργανι−
κής θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΥΕ 16 Εργατών
καθαριότητας του ΟΕΥ του Δήμου.
(Αρ. βεβ. Δήμου Αγίων Αναργύρων − Καματερού:
7356/08−03−2011).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
8077/5047/23−03−2011).

F

Με τις υπ’ αρ. 26887, 26888, 26889 και 26890/12−4−2011
αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργι−
κής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας
στο φαρμακευτικό προϊόν OLANZAPINE/SIGILLATA.
Δραστική ουσία: OLANZAPINE
Μορφή: Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα 5mg/TAB−
10mg/TAB − 15mg/TAB−20mg/TAB.
Δικαιούχος σήματος SIGILLATA LIMITED, U.K.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: SIGILLATA LIMITED,
U.K.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος ROPIVACAIN/B.BRAUN.

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(10)
Σύσταση θέσης στο Δήμο Αγίων Αναργύρων −
Καματερού.
Με την υπ’ αρ. 97/12−02−2011 απόφαση του Δημάρχου
Αγίων Αναργύρων − Καματερού, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του
Ν.3584/2007, του άρθρου 19 της Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας έτους 2008 της ΠΟΕ − ΟΤΑ, του άρθρου 280
του Ν. 3852/2010 περί των αρμοδιοτήτων της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση

(11)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό−
ντος OLANZAPINE/SIGILLATA.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης ΔΥΕΠ
ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
F
(12)

Με την αρ.: 26262/8−4−2011, 26264/8−4−2011, 26257/8−
4−2011, 26267/8−4−2011 απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθη−
κε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παρα−
γράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α)
83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προ−
ϊόν ROPIVACAIN/B.BRAUN.
Μορφή: INJ.SOL 2mg/ml, 5mg/ml, 7.5mg/ml, 10mg/ml.
Δικαιούχος σήματος: B.BRAUN MELSUNGEN AG,
GERMANY.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: B.BRAUN MELSUNGEN AG,
GERMANY.
Η Προϊσταμένη Δ/νσης ΔΥΕΠ
ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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