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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10395
(1)
Εκχώρηση συχνότητας από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τη−
λεόραση Α.Ε (ΕΡΤ Α.Ε.) προς τη Βουλή των Ελλήνων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
1) Του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρί−
ας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.

2) Της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009 «Προώθηση
της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρι−
κό ΄Εργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8).
3) Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 232).
4) Tις διατάξεις του ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Α.Ε» (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως ισχύει.
5) Τις διατάξεις της παραγρ.10 του άρθρου 22 του
ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργάνωση και λειτουργία
των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις
για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης».
6) Της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με υπ’ αριθμ.
8080/26.3.2009 (ΦΕΚ Β΄ 570) «Συμπλήρωση του χάρτη
συχνοτήτων αναλογικής Ραδιοφωνίας FM του Νομού
Αττικής», αποφασίζουμε:
Την εκχώρηση της προστιθέμενης στο Χάρτη συχνο−
τήτων αναλογικής ραδιοφωνίας FM του Ν. Αττικής συ−
χνότητας 106,7 ΜΗΖ, θέση εκπομπής Όρνεο Πάρνηθας,
υπέρ της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., για τη λειτουργία του ραδιοφώνου
της Βουλής των Ελλήνων, με σκοπό τη μετάδοση των
εργασιών της καθώς και τα συναφή με αυτές και τους
εν γένει σκοπούς της προγράμματα.
β) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 2/14253/0022
(2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, δη−
μοσιογράφων του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι−
κών για το έτος 2009.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί−
ου και άλλες συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 297/τ.Α΄/2003).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών
ορίων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από
το ν.δ. 264/1973.

Αριθμ. Υ7α/ΓΠ/οικ51313
(3)
Αναγνώριση Νοσοκομειακής Μονάδας ως κατάλληλης
για άσκηση των γιατρών.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 7093/0022/5.2.2004 κοινή
Υπουργική απόφαση «επέκταση των διατάξεων του
ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α.».
5. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 απόφαση με−
ταβίβασης υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1
ν. 1943/1991.
6. Την υπ’ αριθμ. 1371/4.3.2009 «άδεια υπερωρια−
κής εργασίας», της Δ/νσης Κοινωνικής Επιθεώρησης
Αθηνών, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας.
7. Την υπ’ αριθμ. 2933/6.3.2009 απόφαση της Δ/νσης
Εργασίας και Μεταναστών, της Νομαρχίας Αθηνών, της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς, «περί
έγκρισης Κυριακής Εργασίας».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους έντεκα χιλιάδων οχτακο−
σίων σαράντα τριών (11.843,00) ευρώ που θα βαρύνει
τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Οικονο−
μίας και Οικονομικών, με ειδικό Φορέα 23−110 και Κ.Α.Ε.
0511: 1.830 ευρώ και Κ.Α.Ε.: 0512: 10.013 ευρώ, οικονομικού
έτους 2009.
9. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:
1. Εγκρίνουμε υπερωριακή εργασία, για δύο (2) δημο−
σιογράφους στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από
1.3.2009 έως 31.12.2009, ως εξής:
Α΄ − απογευματινή και νυχτερινή υπερωριακή εργασία
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά για καθέναν
και
Β΄ εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μέχρι τρεις (3)
ώρες για κάθε μία εξ αυτών και για κάθε έναν, για το
ως άνω χρονικό διάστημα.
2. Η κατανομή των ωρών κατά μήνα, θα γίνεται με
απόφαση του Δ/ντή του Πολιτικού Γραφείου του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, και σύμφωνα με τις
εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
3. Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ ενός
μηνός από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρ−
νησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2009
Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΜΑΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί
ειδικοτήτων» (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/1955)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύ−
σταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/τ.Α΄/1982)
όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου
1 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/1994).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνι−
κό σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/1983) όπως συμπλη−
ρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του
ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπη−
ρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 165/τ.Α΄/1997).
4. Την υπ’ αριθμ. 992/23.2.2009 απόφαση της Εκτελε−
στικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ
5. Τις διατάξεις της αρ. Γ.Π.οικ/9559/23.1.2009 (ΦΕΚ
85/τ.Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Παπαγεωργίου και
Μάριο Σαλμά», αποφασίζουμε:
1. Κυρώνουμε την ανωτέρω υπ’ αριθμ. (4) σχετική από−
φαση της Ε.Ε. του ΚΕΣΥ, με την οποία αναγνωρίζεται
η ακόλουθη νοσοκομειακή μονάδα, ως κατάλληλη για
άσκηση γιατρών στην αναφερόμενη ειδικότητα:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙ−
ΚΟΝ»:
Αγγειοχειρουργική Κλινική: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης
των ιατρών στην ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34995
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002
(ΦΕΚ 340/τ.Β΄/20.3.2002) Υπουργικής απόφασης για
την Επανασύσταση και Λειτουργία Ταμείου Αλ−
ληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολι−
τισμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του ν. 2947/2001 (άρθρο 19 παρ. 18 «Θέματα Ολυ−
μπιακής Φιλοξενίας Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/9.10.2001).
β) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως κλπ.» (ΦΕΚ Α 131).
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2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002 (ΦΕΚ 340/
τ.Β΄/20.3.2002) Υπουργική Απόφαση για την «Επανασύ−
σταση και Λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλ−
λήλων του Υπουργείου Πολιτισμού».
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α/103484/29.10.2008
Υπουργική Απόφαση «Ορισμός των Μελών του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλ−
λήλων του Υπουργείου Πολιτισμού».
4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002 (ΦΕΚ 340/τ.Β΄/20.3.2002) Υπουργι−
κής απόφασης για την «Επανασύσταση και Λειτουργία
Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου
Πολιτισμού».
5. Την υπ’ αριθμ. 121/1.9.2008 σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.
του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002
Υπουργική Απόφαση για την «Επανασύσταση και Λει−
τουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 340/τ.Β΄/20.3.2002) ως
εξής:
Α΄ Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 (Πόροι του Ταμείου)
της ανωτέρω υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ποσοστό 3,5% επί των συνολικών εσόδων του Τα−
μείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Τα
ποσά που αντιστοιχούν θα καταβάλλονται σε τέσσερις
(4) ισόποσες δόσεις, την 1η Μαρτίου, την 1η Ιουνίου, την
1η Σεπτεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου έκαστου έτους
και θα αφορούν στην οικονομική χρήση του προηγού−
μενου έτους».
Β΄ Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 (Διαχείριση των Πό−
ρων του ταμείου) της ανωτέρω υπουργικής απόφασης,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της
παρούσης κατανέμονται ως εξής:
α. Ποσοστό 90% σε κατηγορίες δαπανών (Β/Ν Σταθ−
μός, Κατασκηνώσεις, Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δραστη−
ριότητες και Ενισχύσεις κ.λ.π.) με απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ταμείου, που λαμβάνεται εντός
του πρώτου διμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους. Η
απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
λαμβάνεται δια της καταρτίσεως και εγκρίσεως του
ετησίου Προϋπολογισμού Εσόδων−Εξόδων του Ταμείου,
σχέδιο του οποίου συντάσσεται από τον Διευθυντή του
Ταμείου το μήνα Ιανουάριο εκάστου ημερολογιακού
έτους και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Μη απορροφηθέντα κονδύλια οιασδήποτε
κατηγορίας δαπανών, ανακατανέμονται εντός της οι−
κονομικής χρήσεως, με απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου.
Στην ανωτέρω ρύθμιση συμπεριλαμβάνεται και η
δυνατότητα αρωγής στους μόνιμους και με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του
ΥΠ.ΠΟ και των εποπτευομένων Δημοσίων Υπηρεσιών
και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και της Γενικής Γραμματείας Αθλη−
τισμού, της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποί−
ησης, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του
Κέντρου Εκπαίδευσης στην Ιππασία, για την αντιμετώ−
πιση δαπανών υγειονομικής περίθαλψης λόγω σοβαρών
ασθενειών των ιδίων ή μελών των οικογενειών τους
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(σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, ανίατες ασθένει−
ες κ.λ.π.) και γενικότερα, για λόγους αλληλεγγύης και
κοινωνικής υποστήριξης. Τα σχετικά αιτήματα εκτιμώ−
νται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου.
β. Ποσοστό 10% για την κάλυψη δαπανών για πολιτι−
στικές και κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις
της « Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στο
ΥΠ.ΠΟ ».(Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ)».
Γ΄ Τα έσοδα της παραγράφου 2 του άρθρου 3, πα−
ραμένουν στο αποθεματικό του Ταμείου μέχρις ότου
κατανεμηθούν με τον τρόπο που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσης, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στην πράξη δωρεάς ή επιχορή−
γησης προς το Ταμείο.
Δ΄ Τα εδάφια (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 (Διοίκηση του Ταμείου) της ανωτέρω Υπουρ−
γικής απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της
«Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στο
Υπουργείο Πολιτισμού» (Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ), ή έτερο μέλος
του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, υποδεικνυ−
όμενο υπ αυτού, ως Πρόεδρο.
β. Τέσσερις (4) υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτι−
σμού, που ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.
γ. Τέσσερις (4) εκπροσώπους της «Πανελλήνιας Ομο−
σπονδίας των Εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού
»(Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ)».
Ε΄ Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ο Διευθυντής του Ταμείου είναι υπάλληλος του
Υπουργείου Πολιτισμού με βαθμό Α΄ και διορίζεται από
τον Υπουργό Πολιτισμού, μετά από πρόταση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ταμείου».
Το σχετικό πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως (στ) της
παραγράφου 3 του άρθρου 5, απαλείφεται.
ΣΤ΄ Οι αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/75165/1.8.2008
(ΦΕΚ 1604 Β΄) και ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α/111457/20.11.2008 (ΦΕΚ
504/ΥΔΟΔ/14.12.2008) καταργούνται.
Ζ΄ Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποι−
ημένη υπουργική απόφαση με υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/
ΓΝΟΣ/13914/8.3.2002 (ΦΕΚ 340 Β΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/34787
(5)
Έγκριση απασχόλησης κατά τις Κυριακές, αργίες και
λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για το ωρομίσθιο προ−
σωπικό του ΥΠ.ΠΟ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/
τ.Α΄/23.12.2003), «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
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Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».
β) της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3207/2003
(ΦΕΚ 302/τ.Α΄/24.12.2003) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ολυμπια−
κής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
γ) των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις
για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
στο δημόσιο τομέα»
δ) του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/13.6.2003).
ε) του άρθρου 14, παραγρ. 2 και 15 του π.δ. 410/1988
«Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου του Δημοσίου κ.λ.π.»
στ) του π.δ. 748/1966 για την κωδικοποίηση, κατάργη−
ση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κεί−
μενης νομοθεσίας, περί της εβδομαδιαίας και Κυριακής
αναπαύσεως και ημερών αργίας.
ζ) του άρθρου 21 παραγρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ
84/τ.Α΄/15.3.2000) «Ίδρυση Εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό
2004 Α.Ε.” προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Ση−
μάτων και άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται
ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι
Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες, που
ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού,
λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το
απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
η) του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του π.δ. 99/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε
με το άρθρο 16 του ν. 3525/2007.
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31.5.1989 κοινή
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου
Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1881/1990 και
συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 παραγρ.
8 εδάφιο γ− δδ του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δρά−
σεις Πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/τ.Α΄/24.12.1997).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/89348/19.9.2008 (ΦΕΚ
2032/τ.Β΄/2.10.2008) Εξουσιοδοτική Υπουργική απόφαση
για τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα κ.λ.π.
4. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ/Α3/29842/2.4.2009 έγγρα−
φο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, σύμφωνα
με το οποίο από την εφαρμογή της απόφασης αυτής
και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, προκαλείται
δαπάνη ύψους 390.656,08 €, που θα βαρύνει τις πιστώ−
σεις του Τ.Α.Π.Α., αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την απασχόληση με αμοιβή κατά τις
Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, του
ωρομίσθιου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού,
των ειδικοτήτων ημερήσιων φυλάκων και νυκτοφυλάκων,
μέχρι του συνολικού αριθμού των διακοσίων σαράντα
τεσσάρων (244) ατόμων, και για χρονικό διάστημα οκτώ
(8) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φύ−
λαξης και εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων σε όλη
τη Χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του
ν. 1958/1991 και του π.δ. 99/1992, όπως ισχύει σήμερα.
2. Η προκαλούμενη δαπάνη για την ως άνω αποζημίω−
ση, ύψους 390.656,08 €, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του ΤΑΠΑ, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ/
Α3/29842/2.4.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομι−
κών Υποθέσεων.
3. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της κατά τα ανωτέρω εργασίας, καθίστανται οι κατά
Υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα μήνα προ της δη−
μοσίευσης της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2009
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 1484
(6)
Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων μετοχών και
διακράτησή τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών
άλλης εταιρείας.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Αριθμ. Αποφ. 1/503)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 5/347/12.7.2005 απόφαση (ΦΕΚ
Β/983/13.7.2005) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτρο−
πής Κεφαλαιαγοράς «Διαδικασία και κριτήρια για τον
χαρακτηρισμό πρακτικών της αγοράς ως αποδεκτών».
2. Τον Κανονισμό 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής (Επίσημη εφημερίδα των ΕΚ 1 336/33−23.12.2003).
3. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους ενδια−
φερόμενους φορείς, όπως αυτή αποφασίστηκε κατά την
490η/31.10.2008 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα «(ΦΕΚ Α/98/22.4.2005)
5. Την περ. 10 του άρθρου 2, την παρ. 2 του άρθρου 6
και την περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3340/2005
(ΦΕΚ Α/112/10.5.2005).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Άρθρο 1
Αποδεκτή πρακτική αγοράς
1. Η αγορά ιδίων μετοχών και διακράτησή τους για
μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας θεω−
ρείται ως αποδεκτή πρακτική αγοράς.
2. Η αναλυτική περιγραφή της συγκεκριμένης αποδε−
κτής πρακτικής αγοράς και οι παράγοντες που ελήφθη−
σαν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της ως αποδεκτής πρα−
κτικής περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας.
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Το Παράρτημα της παρούσας απόφασης αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ
Παράρτημα
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ
Αγορά ιδίων μετοχών και διακράτησή τους για
μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.
Για να εφαρμοσθεί η απαλλαγή του άρθρου 8 της
Οδηγίας 2003/6/ΕΚ σε ένα πρόγραμμα αγοράς ιδίων
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μετοχών, πρέπει το πρόγραμμα αυτό να αποσκοπεί
αποκλειστικά στη μείωση του κεφαλαίου ενός εκδότη
(σε αξία ή σε αριθμό μετοχών) ή στην εκπλήρωση υπο−
χρεώσεων που απορρέουν από:
α) τίτλους χρέους μετατρέψιµους σε μετοχικούς τίτ−
λους, ή
β) την άσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών εκ μέρους
των εργαζομένων (employee share option programmes)
ή από άλλες διαθέσεις μετοχών σε εργαζομένους του
εκδότη ή συνδεδεμένης µε αυτόν εταιρείας.
Εισηγμένες εταιρείες έχουν επισημάνει ότι τα προ−
γράμματα αγοράς ιδίων μετοχών για το σκοπό ανταλ−
λαγής των ίδιων μετοχών με μετοχές άλλων εταιρειών,
στο πλαίσιο στρατηγικών επιλογών τους, μπορεί να
εκτίθενται στον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων για κα−
τάχρηση αγοράς δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στον
ορισμό του άρθρου 3 του Κανονισμού 2273/2003 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσημη εφημερίδα των ΕΚ
1 336/33−23−12−2003) με αποτέλεσμα να μην εφαρμό−
ζονται οι εξαιρέσεις του άρθρου 9 του ν. 3340 (ΦΕΚ Α
112, 2005), το οποίο μετέφερε στο Ελληνικό δίκαιο το
άρθρο 8 της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ότι τα προγράμ−
ματα αγοράς ιδίων μετοχών που έχουν ως σκοπό την
ανταλλαγή των ίδιων μετοχών με μετοχές άλλων εται−
ρειών, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους, μπορεί να
διευκολύνουν τις επιλογές των εισηγμένων εταιρειών
(χρησιμοποίηση ίδιων μετοχών ως μέσο πληρωμής).
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφω−
να με την απόφαση της 5/347/12.7.2005, η οποία μετέφε−
ρε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2004/72/EC, εξετάζει
τη σκοπιμότητα της αναγνώρισης ως αποδεκτής πρα−
κτικής αγοράς, την αγορά ιδίων μετοχών από εκδότη και
τη διακράτησή τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών
άλλης εταιρείας, εφόσον η δραστηριότητα αυτή πληροί
ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες περιορίζουν, τον
κίνδυνο οι σχετικές συναλλαγές να συνιστούν κατά−
χρηση αγοράς.
Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η απόκτηση ίδιων μετο−
χών στο πλαίσιο της παρούσας πρακτικής πρέπει να
αποτελεί περιστασιακή και όχι συνεχή δραστηριότητα
από τον εκδότη.
Παρόμοια πρακτική προγράμματoς αγοράς ιδίων με−
τοχών για διακράτηση τους με σκοπό τη μελλοντική
απόκτηση μετοχών άλλης εισηγμένης εταιρείας έχει
ήδη γίνει αποδεκτή στη Γαλλία και βρίσκεται σε στάδιο
διαβούλευσης στην Ιταλία.
Περιγραφή της Εθνικής Αποδεκτής Πρακτικής Αγο−
ράς
Μία εταιρεία (ο εκδότης) της οποίας οι μετοχές δι−
απραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά – μπορεί να
αγοράσει και να διακρατήσει τις δικές της μετοχές για
μελλοντική χρήση ως μέσω πληρωμής με σκοπό να αγο−
ράσει μετοχές μίας άλλης εταιρείας. Εάν η διακράτηση
αυτών των μετοχών αποδειχθεί μη αναγκαία, ο εκδότης
μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς που
αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής 2273/2003 ή να τις πουλήσει.
Όταν αγοράζει τις δικές του μετοχές, υπό την πα−
ρούσα αποδεκτή πρακτική αγοράς, ο εκδότης πρέπει
να συμμορφώνεται με τα άρθρα 4, 5 και 6 της του
Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003. Οι
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συναλλαγές που διενεργούνται βάσει αυτής της πρα−
κτικής δεν πρέπει να επιτρέπουν στον εκδότη να δια−
κρατά, οποιαδήποτε στιγμή, περισσότερο από το 10%
του μετοχικού κεφαλαίου του.
Απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης προκειμένου
ο εκδότης να χρησιμοποιήσει τις μετοχές για άλλο σκο−
πό από αυτόν που έχει ήδη δημοσιεύσει σύμφωνα με
την πρώτη παράγραφο. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται
στο κοινό χωρίς υπαίτια βραδύτητα.
Για ποιους λόγους η πρακτική μπορεί να συνιστά χει−
ραγώγηση
Αυτή η πρακτική δεν μπορεί να επωφεληθεί από την
εξαίρεση των απαγορεύσεων της Οδηγίας 2003/6/EΚ
όπως προβλέπονται στο άρθρο 8 αφού δεν ανταποκρί−
νεται στους σκοπούς του άρθρου 3 του Κανονισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003.
Παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη κατά την εξέταση
της πρακτικής αγοράς
Το άρθρο 2 της Απόφασης 5/347/2005 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με το οποίο ενσωματώνεται στην ελ−
ληνική νομοθεσία το άρθρο 2 της Οδηγίας 2004/72/EΚ
αναφέρεται σε μη περιοριστικό κατάλογο παραγόντων
που λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές όταν
αξιολογούν συγκεκριμένες πρακτικές.
• Ο βαθμός διαφάνειας της πρακτικής σε σχέση µε
το σύνολο της αγοράς (περ. (α) του άρθρου 2 της Από−
φασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (α) της Οδηγίας 2004/72/
EΚ).
Η διαφάνεια των πρακτικών που εφαρμόζουν οι συμ−
μετέχοντες στην αγορά έχει καθοριστική σημασία για
να προσδιοριστεί εάν μια συγκεκριμένη πρακτική της
αγοράς μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή από τις αρμόδιες
αρχές. Όσο λιγότερο διαφανής είναι μια πρακτική τόσο
πιθανότερο είναι να µην είναι αποδεκτή. Ωστόσο, ορι−
σμένες πρακτικές σε µη ρυθμιζόμενες αγορές μπορεί,
για διαρθρωτικούς λόγους, να είναι λιγότερο διαφανείς
από ότι παρόμοιες πρακτικές σε ρυθμιζόμενες αγορές.
Οι πρακτικές αυτές όμως δεν πρέπει να θεωρούνται
αυτόματα µη αποδεκτές από τις αρμόδιες αρχές. (Προ−
οίμιο 2 Οδηγίας 2004/72/EΚ)
Συμπέρασμα εποπτικής αρχής
Για τη διασφάλιση της διαφάνειας αυτής της πρακτι−
κής, όταν αγοράζονται μετοχές βάσει της παρούσας
αποδεκτής πρακτικής αγοράς, ο εκδότης πρέπει να
τηρεί τις υποχρεώσεις διαφάνειας του άρθρου 4 παρ.4
του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003.
Ο εκδότης πρέπει επίσης να δημοσιοποιεί τον αριθμό
μετοχών που αφορά αυτή η πρακτική.
• Η ανάγκη να διασφαλισθεί η λειτουργία των δυνά−
μεων της αγοράς και η απρόσκοπτη αλληλεπίδραση
προσφοράς και ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς αναλύει ιδίως τις επιπτώσεις της σχε−
τικής πρακτικής με βάση τις κυριότερες παραμέτρους
της αγοράς, όπως οι συνθήκες που επικρατούσαν στην
αγορά πριν την εφαρμογή της σχετικής πρακτικής, η
μέση σταθμισμένη τιμή σε μία μόνο συνεδρίαση ή η
καθημερινή τιμή κλεισίματος. (περ. (β) του άρθρου 2
της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (β) της Οδηγίας
2004/72/EΚ ).
Οι πρακτικές της αγοράς που παρεμποδίζουν την αλ−
ληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης, περιορίζοντας
τις δυνατότητες αντίδρασης των άλλων συμμετεχόντων
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στις διενεργούμενες συναλλαγές, μπορούν να προκαλέ−
σουν σημαντικούς κινδύνους για την ακεραιότητα της
αγοράς, και είναι συνεπώς λιγότερο πιθανό να θεωρη−
θούν αποδεκτές από τις αρμόδιες αρχές. (Προοίμιο 1
Οδηγίας 2004/72/EΚ).
Συμπέρασμα εποπτικής αρχής.
Οι αγορές που διενεργούνται βάσει αυτής της πρα−
κτικής από τον εκδότη δεν έχουν σκοπό να στρεβλώ−
σουν τις λειτουργίες των δυνάμεων της αγοράς. Γε−
νικότερα, όλες οι συναλλαγές κατά τη διάρκεια του
προγράμματος αγοράς δημοσιοποιούνται σύμφωνα με
του άρθρο 4 παρ.4 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 2273/2003 και την από 195/22.7.2008 επι−
στολή του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί ως εκ τούτου να
διενεργήσει οποιαδήποτε έρευνα που θα θεωρηθεί
αναγκαία για να επιβεβαιώσει την απουσία χειραγώ−
γησης αγοράς.
• Ο βαθμός στον οποίο η πρακτική επηρεάζει τη ρευ−
στότητα και την αποτελεσματικότητα της αγοράς (περ.
(γ) του άρθρου 2 της απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1)
(γ) της Οδηγίας 2004/72/EΚ).
Οι πρακτικές της αγοράς που αυξάνουν τη ρευστότη−
τα μπορούν πιο εύκολα να θεωρηθούν αποδεκτές από
τις πρακτικές που την περιορίζουν. (Προοίμιο 1 Οδηγίας
2004/72/EC).
Συμπέρασμα εποπτικής αρχής.
Στις περιπτώσεις αγοράς μετοχών βάσει της παρού−
σας αποδεκτής πρακτικής αγοράς, ο εκδότης πρέπει
να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις για τον όγκο,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 5(2) του Κανονισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2273/2003. Οι συναλλαγές που
διενεργούνται βάσει αυτής της πρακτικής κατ’ επέκταση
δεν έχουν σημαντική επίδραση στην αγορά.
• O βαθµός στον οποίο η πρακτική λαµβάνει υπόψη
τους μηχανισμούς διαπραγμάτευσης της σχετικής αγο−
ράς και επιτρέπει στους συμμετέχοντες στην αγορά να
αντιδρούν κατάλληλα και έγκαιρα στις νέες συνθήκες
στην αγορά που δημιουργεί η πρακτική αυτή (περ. (δ)
του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1)
(δ) της Οδηγίας 2004/72/EΚ).
Συμπέρασμα εποπτικής αρχής.
Οι αγορές διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές και
κατ’ επέκταση πληρούν τους κανόνες διαπραγμάτευσης
και λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς.
• Οι εγγενείς κίνδυνοι της πρακτικής για την ακε−
ραιότητα άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενων αγορών, ορ−
γανωμένων ή µη, στις οποίες το σχετικό χρηματοπι−
στωτικό µέσο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περ. (ε) του άρθρου 2
της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1) (ε) της Οδηγίας
2004/72/EΚ).
Οι συγκεκριμένες πρακτικές που εφαρμόζονται σε
δεδομένη αγορά δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την
ακεραιότητα άλλων άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενων αγο−
ρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε οι αγορές αυτές είναι
ρυθμιζόμενες είτε όχι. Συνεπώς, όσο υψηλότερος είναι
ο κίνδυνος για την ακεραιότητα της αγοράς σε μια
συνδεόμενη αγορά εντός της Κοινότητας, τόσο λιγό−
τερο πιθανό είναι οι πρακτικές αυτές να θεωρηθούν
αποδεκτές από τις αρμόδιες αρχές. (Προοίμιο 3 Οδηγίας
2004/72/EΚ)

Συμπέρασμα εποπτικής αρχής.
Όταν αγοράζονται μετοχές βάσει της παρούσας απο−
δεκτής πρακτικής αγοράς, ο εκδότης πρέπει να τηρεί
τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των άρθρων
5 και 6 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2273/2003. Αυτές οι προϋποθέσεις αποσκοπούν στην
ασφάλεια όλων των επενδυτών και στην ακεραιότητα
της αγοράς.
• Το αποτέλεσμα οποιασδήποτε έρευνας της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την πρακτική, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 12 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/6/EK,
ιδίως όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες η πρακτική
παραβιάζει κανόνες ή διατάξεις για την αποτροπή της
κατάχρησης αγοράς ή κανόνες επαγγελματικής συμπε−
ριφοράς, στην εξεταζόμενη αγορά ή σε άμεσα ή έμμεσα
συνδεόμενες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (περ. (στ)
του άρθρου 2 της Απόφασης 5/347/2005 ή άρθρο 2(1)
(στ) της Οδηγίας 2004/72/EΚ).
Συμπέρασμα εποπτικής αρχής.
Δεν έχει υπάρξει κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα έρευ−
νας που μπορεί να αμφισβητήσει αυτήν την πρακτική.
• Τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της σχετικής αγο−
ράς, και ιδίως αν πρόκειται ή όχι για οργανωμένη αγορά,
τα είδη των διαπραγματευόμενων σε αυτήν χρηματοπι−
στωτικών μέσων και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχό−
ντων στην αγορά, και ιδίως το βαθμό συμμετοχής των
ιδιωτών επενδυτών στη σχετική αγορά (άρθρο 2(1)(ζ))
της Οδηγίας 2004/72/EΚ).
Συμπέρασμα εποπτικής αρχής.
Οι συναλλαγές που διενεργούνται από τον εκδότη
πραγματοποιούνται σε οργανωμένη αγορά. Οι περιο−
ρισμοί και οι προϋποθέσεις της πρακτικής αποσκοπούν
στην ασφάλεια όλων των επενδυτών και στην ακεραι−
ότητα της σχετικής αγοράς.
Βασικές Αρχές της CESR.
Οι βασικές αρχές που παρατηρούνται από τις αρ−
μόδιες εποπτικές αρχές για να εξασφαλίσουν ότι οι
αποδεκτές πρακτικές αγοράς δεν υπονομεύουν την
ακεραιότητα της αγοράς, ενώ ενθαρρύνουν την και−
νοτομία και την συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξη των
χρηματοπιστωτικών αγορών είναι:
• Νέες ή αναδυόμενες αποδεκτές πρακτικές αγοράς
δεν θα πρέπει να υποτεθεί ότι είναι μη αποδεκτές από
την αρμόδια εποπτική αρχή επειδή απλώς δεν έχουν
γίνει προηγούμενα αποδεκτές
• Απαιτείται αμεροληψία και αποτελεσματικότητα
από τους συμμετέχοντες στην αγορά με σκοπό να μην
παρεμποδίζεται η ομαλή δραστηριότητα της αγοράς
και η ακεραιότητά της.
• Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές πρέπει να αναλύουν
την επίπτωση της σχετικής πρακτικής αγοράς έναντι
των βασικών παραμέτρων της αγοράς όπως η μέση
σταθμισμένη τιμή μίας μεμονωμένης συνεδρίασης, οι
ημερήσιες τιμές κλεισίματος και οι συγκεκριμένες συν−
θήκες της αγοράς, πριν τη διενέργεια της σχετικής
πρακτικής αγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέτασε τη σκοπιμότητα
αναγνώρισης της συγκεκριμένης αποδεκτής πρακτικής
αγοράς, σύμφωνα με τα ανωτέρω σημεία όπως
εξειδικεύτηκαν στο κείμενο της CESR/04−505b «Market
Abuse Directive – Level 3 First set of CESR guidance and
information on the common operation of the Directive».
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στο ΦΕΚ 671/τ.Β/10.4.2009 όπου δημοσιεύθηκε η υπ’
αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/61/ 9844/10.4.2009 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός υπηρεσιών
διάθεσης των αποφοίτων της 21ης εκπαιδευτικής σειράς
της Ε.Σ.Δ.Δ. και της 4ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Τ.Α.
για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων»
Γίνονται οι εξής διορθώσεις:
1. Ορθή:
Αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τις υπηρεσίες................των
Τμημάτων .................Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυ−
ξης, Κοινωνικής Διοίκησης και Στελεχών Επικοινωνίας
Αντί της εκ παραδρομής δημοσιευμένης χωρίς το
προαναφερόμενο τμήμα (με έντονη γραφή)
2. Ορθή:
ΣΤ. Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας
Αντί της εκ παραδρομής δημοσιευμένης:
ΣΤ. Τμήμα Ακολούθων Επικοινωνίας
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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(8)
Στην υπ’ αριθμ. 89008 π.ε./Β7/1.4.2009 υπουργική από−
φαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 661/τ.Β΄/9.4.2009,
επέρχονται οι εξής διορθώσεις:
1) Στη σελίδα 8378 στη δεύτερη στήλη στην 9η και 8η
σειρά από το τέλος διορθώνεται
από το εσφαλμένο: «7 ects»
στο ορθό: «6 ects»
και στην 7η και 6η σειρά από το τέλος διορθώνεται
από το εσφαλμένο: «1 ects» στο
ορθό: «2 ects».
2) Στη σελίδα 8379 στη πρώτη στήλη στην 4η και 5η
σειρά εκ των άνω διορθώνεται
από το εσφαλμένο: «7 ects»
στο ορθό: «6 ects» και στην 6η
και 7η σειρά εκ των άνω διορθώνεται
από το εσφαλμένο: «1 ects» στο
ορθό: «2 ects».
(Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων).
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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.ΜΗ.

−

−

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
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.ΜΗ.

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, Α.Α.Π., 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 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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 5279000.
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 και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02007642704090008*

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

