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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 2/17915/0023/Α (1)
Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για την τακτοποίηση 

πραγματοποιηθεισών κατασχέσεων σε βάρος λο−
γαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει απο−
φάσεων από Αγγλικά Δικαστήρια για υπόθεση RAM 
MEDIA, ύψους € 5.659.677,67. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3871/2010 «Δημοσι−

ονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και 
του άρθρου 64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141Α/17.8.2010).

3. Την από 8−4−2009 απόφαση του Ανώτατου Βασιλι−
κού Δικαστηρίου της Μ. Βρετανίας.

4. Την από 22−6−2009 απόφαση του Ανώτατου Βασι−
λικού Δικαστηρίου της Μ. Βρετανίας.

5. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/7.10.2009).

6. 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 73.12.2009)

7. Το αρ. πρωτ. 51516/21−12−2010 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού «Έκδοση χρηματικού εντάλμα−
τος προς λογιστική τακτοποίηση», αποφασίζουμε:

1. Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ) ποσού ύψους 
πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννιά χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 
(€ 5.659.677,67) με σκοπό τη λογιστική τακτοποίηση υπο−
χρέωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς το 
Ελληνικό Δημόσιο. Η υποχρέωση αφορά την τακτοποίηση 
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των πραγματοποιηθεισών κατασχέσεων σε βάρος του 
Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των από 8−4−2009 και 22−6−
2009 αποφάσεων του Ανώτατου Βασιλικού Δικαστηρίου 
της Μ. Βρετανίας, που εκδόθηκαν ύστερα από προσφυγή 
της εταιρείας RAM MEDIA κατά της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.

2. Το Χρηματικό Ένταλμα θα εκδοθεί σε βάρος του 
Ειδικού Φορέα 21−610 και του ΚΑΕ 0892 με δικαιούχο το 
Υπουργείο Οικονομικών, ΑΦΜ 090165560, επί της Δ’ ΔΟΥ 
Αθηνών λογαριασμός 200/1 «Λογαριασμός Εισπράξεων 
και Πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου» προκειμένου 
να τακτοποιηθούν τα πιστωτικά έσοδα που κατασχέθη−
καν βάσει των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων ποσού 
€ 5.659.677,67».

3. Αντίγραφο της απόφασης αυτής ορίζεται ως δικαι−
ολογητικό έκδοσης του χρηματικού εντάλματος.

4. Η  υπ’ αριθμ. 2/91737/0023/Α/31.12.2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών (B 195/11−2−2011) καταργείται.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2011 η οποία έχει προβλεφθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   Αριθ. 2/16441/0023Α (2)
Προαγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

21/02/2011 .

 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 A’ /18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31 Α 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.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286/B/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 151 Α/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. Την αρ. 2/6338/0023Α/29−1−2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 1.2.2008 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επι−
τοκίου, τριετούς διάρκειας, λήξης 20.03.2011 (ΦΕΚ 267 
Β/2008).

15. 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).

16. Το αρ. πρωτ. 312/16−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 21−02−2011, ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας δε−
καοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€ 18.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. 
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΕΘΝΙΚΗ GR0110019214 20/03/11 3,80% 5.000.000,00 99,95 4.997.500,00 175.945,21 5.173.445,21

ΕΘΝΙΚΗ GR0124015497 18/05/11 5,35% 10.000.000,00 99,92 9.992.000,00 408.945,21 10.400.945,21

ΕΘΝΙΚΗ GR0114019442 20/08/11 3,90% 3.000.000,00 98,45 2.953.500,00 59.301,37 3.012.801,37

ΣΥΝΟΛΟ: 18.000.000,00 17.943.000,00 644.191,79 18.587.191,79
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Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλει στις 21−02−2011 στην Εθνική Τρά−
πεζα, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συ−
νολικό ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων 
ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα ενός ευρώ και 
εβδομήντα εννέα λεπτών (€ 18.587.191,79), ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί σε € 17.943.000,00 για αξία διακανονισμού, 
πλέον € 644.191,79 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθ. 2/16275/0023Α (3)
Προαγορά εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 

με ημερομηνία διακανονισμού 18/02/2011 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ16Α/1994).
2. 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 (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ43Α/1994).

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 A /1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/1998).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151 Α/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682 
/1999 (ΦΕΚ 16Α/1999)).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του 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.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/1997)».

8. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποι−
ήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 
(ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).

9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος 
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ» 
(ΦΕΚ 615Β/2001).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ−
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /1998).

11 Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

12. 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/2009).

13. 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).

14. Την αρ. 2/14394/0023Α/15−02−2011, απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων Γραμ−
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομά−
δων έκδοσης 18/2/2011 και λήξης στις 20/5/2011.

15. Το αρ. πρωτ. 307/15−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστι−
κής αξίας δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 16.000.000,00) 
με ημερομηνία διακανονισμού 18−02−2011, σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:

ISIN ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ONOM. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΗ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ

GR0000082827 18/2/2011 20/5/2011 16.000.000,00 98,92% 15.827.200,00 172.800,00

Για την προαγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 

ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 15.827.200,00).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   Αριθ. 2/16150/0023Α (4)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 18/02/2011 .

 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 υπαλλή−
λων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού 
Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελ−
λάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών 
επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 
43Α/22.3.1994).
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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 31 Α 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.λπ. 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 151 Α/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. Το αρ. πρωτ. 307/15−02−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ημερομηνία διακανονισμού 18−02−2011 ομολόγων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας τριάντα 
πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 35.000.000,00), σύμφωνα 
με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN ΛΗΞΗ ΤΟΚ. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΑ−
ΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

GR0110019214 20/03/11 3,80% 13.000.000,00 99,95 12.993.500,00 453.397,26 13.446.897,26

GR0114019442 20/08/11 3,90% 9.000.000,00 98,43 8.858.700,00 . 175.019,18 9.033.719,18

GR0124015497 18/05/11 5,35% 13.000.000,00 99,86 12.981.800,00 525.912,33 13.507.712,33

ΣΥΝΟΛΑ 35.000.000,00 34.834.000,00 1.154.328,77 35.988.328,77

Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στις 18−02−2011 στην Εθνική Τράπεζα, 
όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων 
ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (€ 35.988.328,77), ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί σε € 34.834.000,00 για αξία διακανονισμού, πλέον € 1.154.328,77 για δεδουλευμένους τόκους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F

   Αριθ. Κ2−907 (5)
Ορισμός Ημερήσιων Οικονομικών Εφημερίδων 

Α’ εξαμήνου 2011. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 26 παρ. 2 και 43β παρ. 5 του κ.ν. 2190/20 

«περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύουν (ΦΕΚ Α΄− 37/63).
β. Το π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την «Κυ−

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
γ. Του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−

ρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’−19).

δ. Του ΠΑ 59/96 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ Α’ − 51).

ε. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει 
(ΦΕΚ Α’ −185).

2. Τη με αριθμό 9077/Ε/14−4−2003 απόφαση των Υπουρ−
γών Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέ−
ρωσης (ΦΕΚ τ.Β΄ 502/24−4−2003) «Προϋποθέσεις χαρα−
κτηρισμού εφημερίδων ως οικονομικών».

3. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
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νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α’ − 213).

4. Τη με αριθμό 46498/ΔΙΟΕ 1913/13−10−2010 ΚΥΑ του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια» (ΦΕΚ 
τ.Β’ 1642/14−10−2010).

5. Το με αριθμ. πρωτ. 871/19−1−2011 έγγραφο της Γε−
νικής Γραμματείας Επικοινωνίας −Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης, Δ/νση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελ−
ματικών Οργανώσεων, Τμήμα Εποπτείας και Διακίνησης 
Τύπου.

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

Ορίζουμε ότι οι ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που 
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη δημοσίευση, 
κατά το Α’ εξάμηνο του έτους 2011, των προσκλήσεων 
των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Ανωνύμων 
Εταιρειών και των ισολογισμών των Ανωνύμων Εται−
ρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης είναι, 
σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 871/19−1−2011 έγγραφο 
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας − Γενικής Γραμ−
ματείας Ενημέρωσης, Δ/νση Εποπτείας Εντύπων και 
Επαγγελματικών Οργανώσεων, Τμήμα Εποπτείας και 
Διακίνησης Τύπου, οι εξής: «ΕΞΠΡΕΣ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «ΚΕΡ−
ΔΟΣ», «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ 

F

   Αριθ. Φ2−239 (6)
Παράταση έγκρισης κυκλοφορίας μέχρι 31/03/2016 των 

μετρητών Υγρών Καυσίμων τύπου Τ11 & ST40, SF60 & 
F4, Η8 και J10 του οίκου SMITH METER Γερμανίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

(Αποφ. Αριθμ. 863)

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 48 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να», (ΦΕΚ Α98).

2. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 228/90 «Τροποποίηση και Συ−
μπλήρωση του Π.Δ. 397/1988 − Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/5−7−90).

3. Τα άρθρα 3, 7 και 8 του Π.Δ. 524/78 «Περί Κωδικο−
ποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατά−
ξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγή εν Ελλάδι 
του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών», (ΦΕΚ 
112/τ.Α΄/15−7−1978).

4. Το Π.Δ. 185/09 «Ανασύσταση του ΥΠ. Οικονομικών, 
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι−
κών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτι−

λίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία 
του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας» κ.λπ. (ΦΕΚ213/Α/7−10−09)».

5. Τα άρθρα 26, 28 και 28α της Υπουργικής Απόφασης 
Φ3/2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως αποφάσεων επί των 
Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ.B΄/26−1−79), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τα άρθρα 2 και 4 της Υ.Α. Β1/15073/86 
(ΦΕΚ 846/τ. Β΄/4−12−86).

6. Την 46498/ΔΙΟΕ1913/13−10−10 Απόφαση του Πρω−
θυπουργού περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
Κωνσταντίνο Ρόβλια (ΦΕΚ 1642/τ.Β/14−1−2010).

7. Το άρθρο 16 της Υπουργικής Απόφασης Β3−126/10 
«Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων με εντολή 
Υφυπουργού στον Γ. Γ. Εμπορίου, στον Γ.Γ.Καταναλωτή, 
στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους 
των Διευθύνσεων......» (ΦΕΚ 1151/τ.Β΄/30−7−2010).

8. Την από 02−02−2011 αίτηση της εταιρείας ΜΕΤΡΟΝ 
Α.Ε. (Ταχ. Δ/νση: Δημητρίου Ρήγου 45, 19018 Μαγούλα) 
μετά του σχετικού τεχνικού φακέλου που απέστειλε η 
ως άνω επιχείρηση.

9. Τα πιστοποιητικά με τις σχετικές επεκτάσεις και 
παρατάσεις − εγκρίσεις ΕΟΚ του Γερμανικού Ομοσπον−
διακού Φυσικοτεχνικού Ιδρύματος (ΡΤΒ) που αντιστοι−
χούν στους τύπους των Μετρητών που αναφέρονται 
στο θέμα, με αριθμ.:

• 1.51−5034/80
• 1.51−41195/79
• 1.51−1971/80
• 1.51−1972/80
10. Τις με αριθμ. Φ2/192/00, Φ2/1098/99, Φ2/1100/99, 

Φ2/193/00 εγκριτικές αποφάσεις μας καθώς και την με 
αριθμ. Φ2/446/00 έγκριση παράτασης κυκλοφορίας.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την παράταση της έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελ−
λάδα των μετρητών υγρών καυσίμων SMITH METER που 
αναφέρονται λεπτομερώς κατωτέρω.

ΜΕΤΡΗΤΕΣ SMITH METER
ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

T11 &ST40

SF60 & F4

Η8

J10

Έως 31/03/2016

Έως 31/03/2016

Έως 31/03/2016

Έως 31/03/2016

Η έγκριση αυτή ισχύει μέχρι τις 31/03/2016
Τους ανωτέρω μετρητές αντιπροσωπεύει στην Ελ−

λάδα η «ΜΕΤΡΟΝ» ΑΕ (Δημητρίου Ρήγου 45, ΤΚ: 19018 
Μαγούλα)

2. Παραμένουν σε ισχύ οι όροι που αναφέρονται στις 
εγκριτικές αποφάσεις με αριθμ. Φ2/192/00, Φ2/1098/99, 
Φ2/1100/99, Φ2/193/00 με εξαίρεση τις κάτωθι τροπο−
ποιήσεις:
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Τύπος
Μετρητή

Αρ.
Έγκρισης

Τροποποίηση
Αναφορά

τροποποίησης

Τ11&
ST40

Φ2/192/00 Ο μετρητής εγκρίνεται και 
για την μέτρηση υγρών, με 
δυναμικό ιξώδες από
500mPa’s έως 1000mPa’s

4° συμπλήρωμα της έγκρισης 
τύπου ΕΟΚ αρ. 1.51−5034/80 της 
04/06/1980

Ο μετρητής εγκρίνεται και 
για την μέτρηση υγρών, με 
εύρος θερμοκρασίας από −35 
°C έως +25 °C

Συμπλήρωμα της
 έγκρισης τύπου
ΕΟΚ αρ. 1.51−5034/
80 της 04/06/1980

T11: Ανώτατη πίεση λειτουρ−
γίας: 10 bar, 16 bar, 25 bar

5° συμπλήρωμα της έγκρισης 
τύπου ΕΟΚ αρ. 1.51−5034/80 της 
04/06/1980ST40: 10 bar, 16 bar, 25 bar

SF60& F4 Φ2/1098/99 Επιτρέπεται να τεθεί για 
βαθμονόμηση και με τις ονο−
μασίες τύπου SF−6V−NF και 
ASF−6V−NF με φλάντζα 6».

2° συμπλήρωμα της έγκρισης 
τύπου ΕΟΚ αρ. 1.51−41195/79 της 
05/03/1980

Ο μετρητής εγκρίνεται και 
για την μέτρηση υγρών, 
με δυναμικό ιξώδες από 
500mPa΄s έως 10000mPa’s 
και εύρος θερμοκρασίας από 
−35°C έως+25°C

4° συμπλήρωμα της έγκρισης 
τύπου ΕΟΚ αρ. 1.51−41195/79 της 
05/03/1980

SF60: Ανώτατη πίεση λει−
τουργίας: 10 bar, 16 bar, 25 
bar

1° συμπλήρωμα της 1ης αναθεώρη−
σης του παραρτήματος της έγκρι−
σης τύπου ΕΟΚ αρ. 1.51−41195/79 
της 05/03/1980

F4: Ανώτατη πίεση λειτουρ−
γίας: 16bar, 25bar, 40bar, 
100bar

Η8 Φ2/1100/99
Εύρος ογκομετρικής ροής: 
400−6800 l/min.

2° συμπλήρωμα της έγκρισης 
τύπου ΕΟΚ αρ. 1.51−1971/80 της 
22/03/1980

Ο όγκος του θαλάμου μέτρη−
σης είναι 22,71 λίτρα.

4° συμπλήρωμα της έγκρισης 
τύπου ΕΟΚ αρ. 1.51−1971/80 της 
22/03/1980

Ο μετρητής εγκρίνεται και 
για την μέτρηση υγρών, 
με δυναμικό ιξώδες από 
500mPa΄s έως 10000mPa’s 
και εύρος θερμοκρασίας από 
−35°C έως+25°C

5° συμπλήρωμα της έγκρισης 
τύπου ΕΟΚ αρ. 1.51−1971/80 της 
22/03/1980

J10 Φ2/193/00 Εύρος ογκομετρικής ροής: 
Επιτρέπεται να τεθεί για 
βαθμονόμηση και για μέγιστο 
ρυθμό ροής 12500 l/min ή σε 
περίπτωση υγροποιημένων 
αερίων 9200 l/min.

2° συμπλήρωμα της έγκρισης 
τύπου ΕΟΚ αρ. 1.51−1972/80 της 
22/03/1980

Ο μετρητής εγκρίνεται και 
για την μέτρηση υγρών, 
με δυναμικό ιξώδες από 
500mPa*s έως 10000mPa΄s 
και εύρος θερμοκρασίας από 
−35 °C έως +25 °C

4° συμπλήρωμα της έγκρισης 
τύπου ΕΟΚ αρ. 1.51−1972/80 της 
22/03/1980
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3. Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας των ανωτέρω 
Μετρητών υγρών, γίνεται με την επικόλληση από την 
Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Αρχικού και Περιο−
δικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

4. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφαση 
μας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέ−
σεις του άρθρου 17 της Υ.Α. Φ2−1393 «Όργανα μέτρησης» 
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/22/ΕΚ.

5. Στο εξής, οι ανωτέρω μετρητές που αναφέρονται 
στο θέμα θα φέρουν αριθμό έγκρισης Φ2/239/11 του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΔ 

F

     Αριθ. Φ.80425/3196/591 (7)

Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα 
Σώματα Ασφαλείας για το έτος 2011. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α’) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/Α’), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 
58/Α’) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του 
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφα−
λιστικές διατάξεις».

5) Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν 
οι εξής εργασίες: καταχώριση των λογιστικών στοιχεί−
ων του νέου λογιστικού σχεδίου, σύνταξη ισολογισμού 
− απολογισμού έτους 2010, αξιοποίηση ακίνητης πε−
ριουσίας του Ταμείου, πώληση ακινήτου του Ταμείου, 
χορήγηση βοηθημάτων λόγω μεγάλης ροής εξόδου των 
μετόχων του Ταμείου, διοικητικές αποκαταστάσεις αξι−
ωματικών μετόχων, διαχείριση ενσήμου ΕΛ.ΑΣ., μηχα−
νογράφηση των οικονομικών και άλλων στοιχείων του 
Ταμείου, εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της 

διοικητικής υποστήριξης και ψηφιοποίηση πρακτικών − 
αποφάσεων Δ.Σ. και αποφάσεων διευθυντού χορήγησης 
εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων από το έτος 1979 και 
εντεύθεν.

6) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 121.948,80 
€ περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστω−
ση στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2011 (ΚΑ 
00.10.0261).

7) Την αριθ. Υ275/30−09−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ 1595/Β’), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας των υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφα−
λείας, για το έτος 2011 και συγκεκριμένα: για σαράντα 
ένα (41) υπαλλήλους δεκαεννέα χιλιάδες εξακόσιες 
ογδόντα (19.680) ώρες για εργασία που θα παρέχεται 
από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του 
ωραρίου και μέχρι τις 20.00 ώρα. Οι ως άνω ώρες απο−
γευματινής υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν 
τις σαράντα (40) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζονται οι εκάστοτε προϊστάμενοι των 
τμημάτων του Ταμείου, οι οποίοι θα παρέχουν βεβαιώ−
σεις στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού 
και στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοί−
κησης και Ανθρώπινου Δυναμικού θα χορηγεί συνολική 
βεβαίωση με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του 
Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης.

Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και 
υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων 
εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
ση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31−12−2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ       

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

     Στην υπ’ αριθμ. 28002/18232 διαπιστωτική πράξη αυ−
τοδίκαιης μετάταξης υπαλλήλων, του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2049/τ.Β΄/31.12.2010 γίνονται οι εξής διορθώσεις:

Στη σελίδα 36040, στη 2η στήλη και στον Β’ Πίνακα 
αυτοδίκαιης μετάταξης υπαλλήλων της κρατικής Περι−
φέρειας Νοτίου Αιγαίου στην αιρετή Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, διορθώνεται το ονοματεπώνυμο του υπ’ αριθμ. 
5 υπαλλήλου:
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από το εσφαλμένο: «ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ»
στο ορθό: «ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» 
και προστίθεται μετά τον υπάλληλο ΚΟΛΑΪΝΗ ΙΑΚΩΒΟ, 

το παραλειφθέν:

KOPPE ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ Δ/ΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Γ

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

F
 (9)

     Στην υπ’ αριθμ. 3122.1/4382/5/24781 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2054/τ.Β΄/31.12.2010 γίνεται 
η εξής διόρθωση:

Στη σελίδα 36076 και στη 2η στήλη διορθώνεται ο 
αριθμός της προαναφερόμενης απόφασης:

από τον εσφαλμένο: «3122.1/4382/24781»
στον ορθό: «3122.1/4382/5/24781». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο

F) 
(10)

     Στην υπ’ αριθμ. 26135/2132 απόφαση του Υφυπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Συμπλήρωση και 

τροποποίηση της αριθμ. 20838/1744/2010 απόφασης της 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 258/τ.Β’/17.2.2011 γίνονται οι εξής 
διορθώσεις:

Στη σελίδα 4085 και στη 2η στήλη διορθώνεται ο 
τίτλος:

από τον εσφαλμένο: «Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»,

στον ορθό: «Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ−
ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ».

Στη σελίδα 4086, στον κλάδο του μεταφερόμενου 
υπαλλήλου ΞΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, διορθώνεται:

το εσφαλμένο «Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

στο ορθό: «Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων» και στον 
κλάδο του μεταφερόμενου υπαλλήλου ΓΕΩΡΓΟΥΛΟ−
ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Διοικητικών Γραμματέων Σώμα Επι−
θεώρησης Εργασίας»

στο ορθό: «Διοικητικών Γραμματέων». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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