
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1117
22 Ιουλίου 2010

15567

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός μεγίστου χρονικού διαστήματος απο−
σπάσεων, για στελέχωση Περιφερειακών Κρατι−
κών και Δημοτικών Αερολιμένων κατά τη θερινή 
περίοδο, έτους 2010. ................................................................... 1

Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ−
ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας 
με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑ−
ΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού ποσού 215.000.000 
ευρώ. ......................................................................................................... 2

Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά−
λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε−
ζας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού 648.600.000 
ευρώ. ..................................................................................................... 3

Παράταση έναρξης λειτουργίας Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). ........................................................................ 4

Τροποποίηση της αρίθμ. Β.21399/06−11−1995 απόφα−
σης του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Καρδίτσας 
που αφορά σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου 
στην πρώην κοινότητα Καρδιτσομάγουλας με την 
επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιω−
μένων Καρδιτσομάγουλας», η οποία δημοσιεύθη−
κε στο αρίθμ. 966/Β΄/23−11−1995 Φ.Ε.Κ.. ......................... 5

Τροποποίηση της αρίθμ. 21850/31−12−1996 απόφα−
σης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας που αφορά σύσταση ιδίου Νομικού 
Προσώπου στην πρώην Κοινότητα Καρδιτσο−
μάγουλας Ν. Καρδίτσας με την επωνυμία «Πνευ−
ματικό Πολιτιστικό Κέντρο Καρδιτσομάγου−
λας», η οποία δημοσιεύθηκε στο αρίθμ. 56/B΄/
31−01−1997 Φ.Ε.Κ.. ........................................................................ 6

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ. 92834/19169/10 
απόφαση πολιτογράφησης. .................................................. 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/32248/0022 (1)
Καθορισμός μεγίστου χρονικού διαστήματος αποσπά−

σεων, για στελέχωση Περιφερειακών Κρατικών και 
Δημοτικών Αερολιμένων κατά τη θερινή περίοδο, 
έτους 2010.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8,9 και 13 του Ν. 2685/99 

«δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με 
εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτει−
ας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις {ΦΕΚ 
35/Α/18−2−99} και του αρθρ. 19. παρ. 10 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ Α/40/15−3−10 ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
− Επείγοντα μέρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης.

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/70 «περί Δ/νσεως Εναέριων 
Μεταφορών», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1340/83.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός ΥΠΑ», 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδι−
κοποίηση νομοθεσίας για Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
όργανα».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/78, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/09 (ΦΕΚ 214/Α/7−10−09) και 
την αριθμ. 2876/09 (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−09) απόφαση.

8. Την αριθμ 2672/3.12.09 (ΦΕΚ 2408/Β/3.12.09) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Β/9607/2680/26−3−2010, 
απόφαση «Ωράριο λειτουργίας Αερολιμένων της χώρας, 
θερινής περιόδου από 28−3−10 έως και 30−10−10».



15568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

10. Την ανάγκη ενίσχυσης των περιφερειακών Κρατι−
κών και Δημοτικών Αερολιμένων, κατά τη θερινή περί−
οδο στους κλάδους {ΠΕΙ Αερ/κών, ΠΕ2 Ε.Ε.Κ., ΠΕ3−ΤΕ3 
Τηλ/κών, ΠΕ4−ΤΕ4 Ηλ/κών, ΠΕ5 Οικονομικών, ΤΕ5 ΤΕΟ 
Μηχανικών, ΔΕ7 τεχνικών− οδηγών/πυρ. και λοιπών ειδικο−
τήτων, ΔΕ8 Εργοδηγών και ΕΣΙΔ ειδικότητας οδηγών}. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους οκτακοσίων 
πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε 
(852.875) ευρώ που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις προ−
ϋπολογισμού ΥΠΑ Κ.Α.0712 ειδικού φορέα 39/120 Οικο−
νομικού έτους 2010, οι οποίες για το σκοπό αυτό θα 
ενισχυθούν με μεταφορά πιστώσεων κατά τη διάρκεια 
του έτους σύμφωνα με την τακτική που ακολουθείται, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε όπως οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολι−
τικής Αεροπορίας των κλάδων ΠΕ1 Αερ/κών, ΠΕ2 Ε.Ε.Κ., 
ΠΕ3−ΤΕ3 Τηλ/κών, ΠΕ4−ΤΕ4 Ηλ/κών, ΠΕ5 Οικονομικών, 
ΤΕ5 Μηχανικών, (ΤΕ7−ΔΕ4 Διοικητικού − Λογιστικού, ΔΕ5 
Παροχής Πληροφοριών − Μεταφραστών), ΔΕ7 τεχνικών− 
οδηγών/πυρ. και λοιπών ειδικοτήτων, ΔΕ8 Εργοδηγών, 
και ΕΣΙΔ ειδικότητας οδηγών − πυροσβεστών, που απο−
σπώνται για τη στελέχωση − ενίσχυση, των Κρατικών και 
Δημοτικών αερολιμένων κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου, {15−5−10/30−10−10}, λόγω έλλειψης προσωπικού, 
λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση και δαπάνες διανυ−
κτέρευσης μέχρι εβδομήντα {70} ημέρες συνολικά κατ’ 
έτος για κάθε απόσπαση και μέσα στα όρια της εγγε−
γραμμένης πίστωσης.

Η καταβολή αποζημίωσης για το εν λόγω χρονικό διά−
στημα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/99 
και του Ν. 3833/2010, με τη φροντίδα της Δ/νσης Οικο−
νομικού και Εφοδιασμού {Δ11/Α} και της Δ/νσης Διοικη−
τικού {Δ9/Β}, με την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής 
ή τακτικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής αναφέρονται σε 
υπαλλήλους ΥΠΑ διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
που θα αποσπαστούν σε περιφερειακούς Αερολιμένες 
των οποίων η απόσταση από την έδρα της Υπηρεσίας 
είναι άνω των 50 χιλ. ή 10 ναυτικών μιλίων, σύμφωνα 
με το άρθρο 13 του Ν. 2685/99 όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 9 του Ν. 3833/10.

Η ανωτέρω απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία 
έναρξης ωραρίου λειτουργίας Αερολιμένων θερινής 
περιόδου {15−5−10/30−10−10} της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
    Αριθμ. 2/42568/0025 (2)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ−

ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με 
την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνολικού ποσού 215.000.000 ευρώ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄)

(β) του Ν. 2322/1995, ιδίως το άρθρο 1 (ΦΕΚ 143 Α΄)
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)

(δ) του Προεδρικού Διατάγματος με αριθ. 185/2009 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώ−
νευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με 
τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του 
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας 
– Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης 
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 
213/Α/7−10−2009)

(ε) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 
2672/03.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408/ 
03.12.2009).

2. Την υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄)

3. Την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων 
των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008 
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά 
ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄)

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ν 560/2008 
& Ν 690/2009.

6. Την με αριθμ. 13264/Β.527/24−03−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του προγράμματος 
για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρη−
ματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 352/Β/30−03−2010). 

7. Την από 14−06−2010 αίτηση της τράπεζας με την 
επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ».

8. Την υπ’ αρ 24/25−06−2010 απόφαση Διυπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, με την οποία 
εγκρίθηκε το παρόν κείμενο –σχέδιο απόφασης για την 
παροχή εγγύησης.

9. Το υπ’ αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της 
οικονομίας.

10. Την με ΑΠ 87/24−06−2010 εισήγηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος και το ΑΠ 72/18−05−2010 έγγραφό της με 
την συμπληρωματική κατανομή.

11. Τον Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/06−05−2010) με τον οποίο 
αυξήθηκε το ποσό των εγγυήσεων κατά 15 δις ευρώ, 
αποφασίζει:
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Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως 
της τράπεζας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνολικής ονομαστικής αξίας 
215.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί:

(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής. 

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και 
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφασή 
του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ−
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής 
υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους 
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά−
ξης Εγγύησης. 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−

νυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και έδρα στην Αθήνα, οδός Ομήρου αρ. 23.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα 
από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 30.6.2010, 
ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 
215.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προγράμ−
ματος (Programme) με ημερομηνία 22.6.2010 και τους 
Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί την 
25.6.2010, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων 
τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 2.150 ανώνυ−
μες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: 
100.000, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3μηνών πλέον 
περιθωρίου 5,00% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης: περί 
την 30.6.2013 και (ε) αρ. ISIN XS0521410950.

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 29 Ιουνίου 
2010

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη 
από τον Υφυπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execu−

tion Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the 

Minister of Economy and Finance by means of Deci−
sion No. 2/5121/0025/23−01−2009, under Article 2 of Law 
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional 
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the 
Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined 
therein) shall be deemed to be incorporated in and form 
part of this Deed of Guarantee as if the same had been 
set out herein.

For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means ATTICA BANK S.A with regis−

tered office at 23 Omirou Street, Athens; 
Debt Obligations means any obligation arising from an is−

sue, under law 3156/2003, on or about 30−6−2010, of bonds 
of an aggregate amount of euro 215,000,000 pursuant to 
the provisions of a programme established on 22−6−2010 
and Final Terms dated on or about 25−6−2010 including, 

inter alia the following: (a) number and form of bonds: 
2,150 bearer bonds; (b) denomination: euro 100,000; (c) 
interest rate: floating euribor 3m plus 5.00% per annum; 
(d) maturity date: on or about 30−6−2013; (e) ISIN code 
XS0521410950 ; and

Execution Date means 29 June, 2010.
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 

Deputy Minister of Finance on behalf of The Hellenic Re−
public.

ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2.Α(γ) της υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και το υπ’ 
αρ. 87/24.06.2010 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 75 μονάδες βάσης 
(act/act).

III. Το κατά την παρούσα απόφαση ποσό ονομαστι−
κής αξίας τίτλων για το οποίο παρέχεται η εγγύηση 
του Δημοσίου αποτελεί μερίδιο της εν λόγω τράπεζας 
από την κατανομή του νέου πακέτου, συνολικής αξίας 
15 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλεπόμενου από τον ν. 
3845/06−05−2010 με τον οποίο αυξήθηκε το ποσό των 
εγγυήσεων κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ. 

IV. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται 
να ανέλθει στο ποσό των 215.000.000 ευρώ πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογια−
κού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το 
ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2010 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/20839/0025 (3)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη 

ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την 
επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 
συνολικού ποσού 648.600.000 ευρώ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄)
(β) του Ν. 2322/1995, ιδίως το άρθρο 1
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)

(δ) του Προεδρικού Διατάγματος με αριθ. 185/2009 
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώ−
νευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με 
τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του 
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας 
– Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης 
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 
213/Α/7−10−2009)
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(ε) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 2672/ 
03.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408/ 
03.12.2009).

2. Την υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄)

3. Την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων 
των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008 
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά 
ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄)

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ν 560/2008 
& Ν 690/2009.

6. Την με αριθμ. 13264/Β.527/24−03−2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του προγράμματος 
για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρη−
ματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 352/Β/30−03−2010). 

7. Την αριθμ. 20/22−06−2010 αίτηση της τράπεζας με την 
επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

8. Την υπ’ αρ. 25/28−06−2010 απόφαση Διυπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.

9. Το υπ’ αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της 
οικονομίας.

10. Την με ΑΠ 56/28−06−2010 εισήγηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος και το ΑΠ 72/18−05−2010 έγγραφό της με 
την συμπληρωματική κατανομή.

11. Τον Ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/06−05−2010) με τον οποίο 
αυξήθηκε το ποσό των εγγυήσεων κατά 15 δις ευρώ, 
αποφασίζει:

Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως 
της τράπεζας με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε.», συνολικής ονομαστικής αξίας 648.600.000 
ευρώ, σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελλη−
νική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί:

(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής. 

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και 
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο−
νομικών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφασή 
του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι, 
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ−
κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής 
υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους 

Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά−
ξης Εγγύησης. 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−

νυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος AE» και έδρα 
στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 23.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέου−
σα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 
30.06.2010, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστι−
κής αξίας 648.600.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 15.01.2010 
και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί 
την 30.06.2010, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ 
άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 6.486 
ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολο−
γίας: 100.000, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 6μηνών 
πλέον περιθωρίου 4,00% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης: 
30 Ιουνίου 2013 και (ε) αρ. ISIN XS 0523214509. 

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 29 Ιουνίου 
2010

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη 
από τον Υφυπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execu−

tion Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the 

Minister of Economy and Finance by means of Deci−
sion No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law 
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional 
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the 
Debt Obligations in favour of the Beneficiaries (as defined 
therein) shall be deemed to be incorporated in and form 
part of this Deed of Guarantee as if the same had been 
set out herein.

Credit Institution means Agricultural Bank of Greece 
S.A. with registered office at 23 Panepistimiou Street, 
Athens; 

Debt Obligations means any obligation arising from an is−
sue, under law 3156/2003, on or about 30.06.2010, of bonds 
of an aggregate amount of euro 648.600.000 pursuant to 
the provisions of a programme established on 15.01.2010 
and Final Terms dated on or about 30.01.2010 including, 
inter alia the following: (a) number and form of bonds: 6.486 
bearer bonds; (b) denomination: euro 100,000; (c) interest 
rate: floating euribor 6m plus plus relevant margin 4.00% 
per annum; (d) maturity date:30 Ιουνίου 2013; (e) ISIN code 
XS0523214509; and

Execution Date means 29 June, 2010.
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 

Deputy Minister of Finance on behalf of The Hellenic Re−
public.

ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2.Α(γ) της υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και το υπ’ 
αρ. 56/28.06.2010 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 105 μονάδες βάσης 
(act/act).
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III. Το κατά την παρούσα απόφαση ποσό ονομαστι−
κής αξίας τίτλων για το οποίο παρέχεται η εγγύηση 
του Δημοσίου αποτελεί μερίδιο της εν λόγω τράπεζας 
από την κατανομή του νέου πακέτου, συνολικής αξίας 
15 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλεπόμενου από τον ν. 
3845/06−05−2010 με τον οποίο αυξήθηκε το ποσό των 
εγγυήσεων κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ. 

IV. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται 
να ανέλθει στο ποσό των 648.600.000 ευρώ πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογια−
κού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το 
ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2010

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
          Αριθμ. οικ. Κ1− 1541 (4)

Παράταση έναρξης λειτουργίας Γενικού Εμπορικού
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
Α. του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητη−
ριακής Νομοθεσίας» (297 Α΄).

Β. του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει (185 Α΄).

Γ. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (98 
Α΄) και το γεγονός οτι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού..

Δ. του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και Μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας», Μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας 
− Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης 
και Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής» (213 Α΄).

Ε. της αρ. 26689 ΔΙΟΕ 1135/21−06−2010 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας Μάρκου Μπόλαρη» (891 Β΄)

2. Το υπ’ αριθμ. Κ1−1269/22−06−2010 Ενημερωτικό Σημεί−
ωμα στο γραφείο Υφυπουργού, αποφασίζουμε:

Η προθεσμία έναρξης λειτουργίας του ΓΕΜΗ που προ−
βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 
παρατείνεται για την 17/10/2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιουνίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

    Αριθμ. 5559/86353 (5)
Τροποποίηση της αρίθμ. Β.21399/06−11−1995 απόφασης 

του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Καρδίτσας που αφο−
ρά σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στην πρώην 
κοινότητα Καρδιτσομάγουλας με την επωνυμία «Κέ−
ντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Καρδιτσο−
μάγουλας», η οποία δημοσιεύθηκε στο αρίθμ. 966/
Β΄/23−11−1995 Φ.Ε.Κ..

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» με το οποίο κυρώθηκε το άρ−
θρο 90, σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

4. Την αρίθμ. 5851/22−06−2007 (ΦΕΚ 1157/Β/10−07−2007) 
απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ., σχετικά με μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας στον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας και στους 
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων 
της Περιφέρειας.

5. Την αρίθμ. Β.21399/06−11−1995 (Φ.Ε.Κ. 966/Β΄/
23−11−1995) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. 
Καρδίτσας, με την οποία έγινε η σύσταση ιδίου Νομικού 
Προσώπου στην πρώην κοινότητα Καρδιτσομάγουλας 
Ν. Καρδίτσας με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προ−
στασίας Ηλικιωμένων Καρδιτσομάγουλας», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 2898/15−03−2007 (Φ.Ε.Κ. 
408/Β΄/22−03−2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

6. Την αρίθμ. 167/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου δήμου Καρδίτσας με την οποία αποφασίζε−
ται η τροποποίηση της αρίθμ. 105/1995 απόφασης του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδιτσομάγουλας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 24/2007 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, ως προς το εδά−
φιο α της παραγράφου 3 η οποία αφορά την ετήσια 
επιχορήγηση του δήμου Καρδίτσας και ως προς την 
παράγραφο 6, η οποία αφορά στο ύψος της δαπάνης 
σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Καρδίτσας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρίθμ. Β. 21399/06−11−1995 (Φ.Ε.Κ. 
966/Β΄/23−11−1995) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυ−
ντή Ν. Καρδίτσας, με την οποία έγινε η σύσταση ιδίου 
Νομικού Προσώπου στην πρώην κοινότητα Καρδιτσομά−
γουλας Ν. Καρδίτσας με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων Καρδιτσομάγουλας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 2898/15−03−2007 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(Φ.Ε.Κ. 408/Β΄/22−03−2007), κατά το μέρος που αφορά:

Α. στο εδάφιο α) της παραγράφου 3 «Πόροι του νο−
μικού προσώπου» αυτής, το οποίο αντικαθίσταται ως 
εξής:

«α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Καρδίτσας μέχρι 
του ποσού των 36.000 €, η οποία θα καλύπτει οπωσδή−
ποτε τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του ΚΑΠΗ.» και 
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Β. η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Καρ−
δίτσας ύψους 36.000 € για το τρέχον οικονομικό έτος».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθμ. Β. 21399/06−11−1995 (Φ.Ε.Κ. 
966/Β΄/23−11−1995) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυ−
ντή Ν. Καρδίτσας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
αρίθμ. 2898/15−03−2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φ.Ε.Κ. 408/Β΄/22−03−2007).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου 
Καρδίτσας οικονομικού έτους 2010, ίση με 36.000 €, η 
οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00−6715.04, σύμφω−
να με την αρίθμ. 3898/09−06−2010 βεβαίωση του δήμου 
Καρδίτσας. Αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται και για τα 
επόμενα έτη και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς του δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 21 Ιουνίου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

F
   Αριθμ. 5564/86405 (6)
Τροποποίηση της αρίθμ. 21850/31−12−1996 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας που 
αφορά σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στην πρώ−
ην Κοινότητα Καρδιτσομάγουλας Ν. Καρδίτσας με 
την επωνυμία «Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Καρ−
διτσομάγουλας», η οποία δημοσιεύθηκε στο αρίθμ. 
56/B΄/31−01−1997 Φ.Ε.Κ..

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 
3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» με το οποίο κυρώθηκε το άρ−
θρο 90, σχετικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

4. Την αρίθμ. 5851/22−06−2007 (ΦΕΚ 1157/Β/10−07−2007) 
απόφαση του Γ.Γ.Π.Θ., σχετικά με μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας στον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας και στους 
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων 
της Περιφέρειας.

5. Την αρίθμ. 21850/31−12−1996 (Φ.Ε.Κ. 56/Β΄/31−01−1997) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας, με την οποία έγινε η σύσταση ιδίου Νομικού 
Προσώπου στην πρώην κοινότητα Καρδιτσομάγουλας 
Ν. Καρδίτσας με την επωνυμία «Πνευματικό Πολιτιστικό 
Κέντρο Καρδιτσομάγουλας», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις αρίθμ. 12548/14−07−1997 (Φ.Ε.Κ. 777/Β΄/29−08−1997) 
και 2899/19−03−2007 (ΦΕΚ 528/Β΄/13−04−2007) αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

6. Την αρίθμ. 168/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου δήμου Καρδίτσας με την οποία αποφασίζεται η 
τροποποίηση της αρίθμ. 155/1996 απόφασης του Κοινο−

τικού Συμβουλίου Καρδιτσομάγουλας, όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με τις αρίθμ. 74/1997 και 28/2007 αποφάσεις 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Καρδιτσομάγουλας και του 
Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Καρδίτσας αντίστοιχα, 
ως προς το εδάφιο α της παραγράφου 5 η οποία αφο−
ρά την ετήσια επιχορήγηση του δήμου Καρδίτσας και 
ως προς την παράγραφο 8, η οποία αφορά στο ύψος 
της δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου 
Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρίθμ. 21850/31−12−1996 (Φ.Ε.Κ. 56/Β΄/ 
31−01−1997) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας, με την οποία έγινε η σύσταση ιδίου 
Νομικού Προσώπου στην πρώην κοινότητα Καρδιτσο−
μάγουλας Ν. Καρδίτσας με την επωνυμία «Πνευματικό 
Πολιτιστικό Κέντρο Καρδιτσομάγουλας», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις αρίθμ. 12548/14−07−1997 (Φ.Ε.Κ. 
777/Β΄/29−08−1997) και 2899/19−03−2007 (ΦΕΚ 528/Β΄/
13−04−2007) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας, κατά το μέρος που αφορά:

Α. στο εδάφιο α) της παραγράφου 5 «Πόροι του νο−
μικού προσώπου» αυτής, το οποίο αντικαθίσταται ως 
εξής:

«α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Καρδίτσας μέχρι 
του ποσού των 25.000 €, η οποία θα καλύπτει οπωσ−
δήποτε τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του Πνευματικού 
Πολιτιστικού Κέντρου» και

Β. η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου Καρ−
δίτσας ύψους 25.000 € για το τρέχον οικονομικό έτος».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθμ. 21850/31−12−1996 (Φ.Ε.Κ. 
56/Β΄/31−01−1997) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις αρίθμ. 12548/14−07−1997 (Φ.Ε.Κ. 777/Β΄/29−08−1997) και 
2899/19−03−2007 (ΦΕΚ 528/Β΄/13−04−2007) αποφάσεις του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου 
Καρδίτσας οικονομικού έτους 2010, ίση με 25.000 €, η 
οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00−6715.08, σύμφω−
να με την αρίθμ. 3900/09−06−2010 βεβαίωση του δήμου 
Καρδίτσας. Αντίστοιχη δαπάνη προκαλείται και για τα 
επόμενα έτη και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς του δήμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 21 Ιουνίου 2010

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

F

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)

  Στην   υπ’ αριθμ. Φ. 92834/19169/10 απόφαση πολιτογρά−
φησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 798/9−6−2010 (τεύχος Β΄), 
διορθώνεται ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου, 

από τον εσφαλμένο: «Φ.92834/19169»
στον ορθό: «Φ.92834/12944».

  (Από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02011172207100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .
 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858

 -  63 210 4135228 -  2410 597449
 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781

 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

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 Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 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.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 € Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

•  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..
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

•   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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−

ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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