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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ 
9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
611 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Άρση της πολιτικής κινητοποίησης που κηρύχθηκε για την αντιμε¬ 
τώπιση της καταστάσεως που δημιουργήθηκε στις αστικές συ¬ 
γκοινωνίες της ευρύτερης περιοχής Αθηνών από την απεργία του 
προσωπικού τής ΕΑΣ.. 1 

Ίδρυση Ειδικού Γραφείου στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού. 
Κατάργηση του Στρατιωτικού Γραφείου Πρωθυπουργού .... 2 

Άρση της πολιτικής επιστράτευσης των ιδιωτών οδηγών του 
Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ....... 3 

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Δ/ντή, 
και τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενι¬ 
κής Γραμματείας Νέας Γενιάς .....;. 4 

Ορισμός των όρων, του τύπου και του κειμένου των Ομολόγων με 
ρήτρα Μάρκου Γερμανίας (ϋΕΜ) κυμαινόμενου επιτοκίου,που 
εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο .. ... 5 

Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος για τη χορήγηση δανείου ποσού δρχ. 8.000.000.000 
προς τον ΟΑΕ για τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης της ΠΕΙ- 
ΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ Α.Ε . 6 

Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος για τη χορήγηση δανείου ποσού δρχ. 2.639.000.000 
προς τον ΟΑΕ για την εξόφληση Ομολόγων της ΒΕΛΚΑ Α.Ε. .. 7 

Διορισμός Συντονιστή Διευθυντή και Αναπληρωτών Συντονιστών 
Διευθυντών στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαί¬ 
ρου (ΟΠΑΠ)..   8 

Διανομή των εσόδων κάθε Σ.Ε.Π. στους μετόχους αυτής.. 9 
Έγκριση μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μαιευτι¬ 

κής Γυναικολογικής Κλινικής του ιατρού Κων/νου Αατρακά στη 
σύζυγό του Αθηνά Αστρακά.  10 

Σύσταση ίδιου Κοινοτικού Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Πα- 
ρανύμφων Ν. Ηρακλείου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παρανύμφων» ..... 11 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
Αριθ. Τ 1903 (1) 

Άρση της πολιτικής κινητοποίησης που κηρύχθηκε για την αντιμετώ¬ 
πιση της καταστάσεως που δημιουργήθηκε στις αστικές συγκοινω¬ 
νίες της ευρύτερης περιοχής Αθηνών από την απεργία του προσωπι¬ 
κού της ΕΑΣ. 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τα άρθρα 22 παρ. 3 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος. 
2. Το Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανά¬ 

γκης» και ιδιαίτερα τα άρθρα 2 (παρ. 5) και 13,19, 20, 22 και 23 αυ¬ 
τού (Α' 236). 

3. Την υπ’ αριθμ. Υ. 1837/4.8.1992 απόφασή μας, με την οποία 

κηρύχθηκε πολιτική κινητοποίηση, για την αντιμετώπιση της καταστά¬ 
σεως που δημιουργήθηκε στις αστικές συγκοινωνίες της ευρύτερης πε¬ 
ριοχής Αθηνών από την απεργία του προσωπικού της ΕΑΣ. 

4. Την από 8 Οκτωβρίου 1992 πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για 
άρση της ανωτέρω κηρυχθείσης πολιτικής κινητοποίησης. 

5. Το γεγονός ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι που επέβαλαν την ανωτέρω 
κήρυξη της πολιτικής κινητοποίησης, αποφασίζουμε: 

Αίρεται η πολιτική κινητοποίηση, η οποία κηρύχθηκε με την Υ. 
1837/4.8.1992 απόφασή μας, από σήμερα 8 Οκτωβρίου 1992 και 
παρέχεται η έγκρισή μας για άρση των ληφθέντων μέτρων. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Ο κτωβρίου 1992 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

-♦- 

Αριθ. Υ 1904 (2) 

/Ιδρυση Ειδικού Γραφείου στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού. Κα¬ 
τάργηση του Στρατιωτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 3 παρ. 2 περ. ε, 5 παρ. 1 και 2 και 12 περ. β' του Ν. 
1299/1982 «Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωθυπουργού» (Α’ 129). 

2. Την Υ. 1845/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό θεοδώρας Μπακο- 
γιάννη» (Β’ 525), όπως ισχύει σήμερα, αποφασίζουμε: 

1. Το Στρατιωτικό Γραφείο Πρωθυπουργού που προβλέπεται στο άρ¬ 
θρο 3 παρ. 2 περ. ε’ του Ν. 1299/1982 (Α' 129), καταργείται. 

2. Ιδρύεται στο Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Ειδικό Γραφείο 
Επικοινωνίας και Σχεδιασμού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η 
μελέτη και εισήγηση σε θέματα πολιτικής επικοινωνίας, καθώς και η 
μέριμνα για την υλοποίηση των σχετικών εντολών του Πρωθυπουρ¬ 
γού. 

3. Στο Ειδικό Γραφείο Επικοινωνίας και Σχεδιασμού μεταφέρονται 
από το καταργούμενο Στρατιωτικό Γραφείο Πρωθυπουργού οι εξής θέ¬ 
σεις: 

α) Μία (1) θέση Προϊσταμένου 

β) Πέντε (5) θέσεις ειδικών συνεργατών 

γ) Τρεις (3) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1992 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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Αριθ. Φ.454/38/Γ4817/Σ.2758 (3) 

Άρση της πολιτικής επιστράτευσης των ιδιωτών οδηγών του Υπουρ¬ 
γείου Εθνικής Αμύνης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων α) 22 παρ. 3 και 112 παρ. 1 του Συ¬ 

ντάγματος, β) 2 (παρ. 5), 13,18,19 (παρ. 1) και 2,20,22,23 και 35 
του ΝΔ 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» 
(Α’ 236). 

2. Την Υ. 1837/4.8.92 απόφαση του Π^οθυπουργού με την οποία 
κηρύσσεται πολιτική κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της καταστά- 
σεως που δημιουργήθηκε στις αστικές συγκοινωνίες της ευρύτερης πε¬ 
ριοχής Αθηνών από την απεργία του προσωπικού της ΕΑΣ. 

3. Την Υ.1838/4.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία 
μας παρέχει την έγκριση για την πολιτική επιστράτευση των ιδιωτών 
οδηγών του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. 

4. Την 33753/4.8.92 απόφασή μας με την οποία επιστρατεύθηκαν 
πολιτικά οι ιδιώτες οδηγοί του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. 

5. Το γεγονός ότι εξέλιπαν πλέον οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε 
η ανωτέρω απόφασή μας, για την αντιμετώπιση της καταστάσεως που 
δημιουργήθηκε στις αστικές συγκοινωνίες της ευρύτερης περιοχής Αθη¬ 
νών από την απεργία του προσωπικού της ΕΑΣ, αποφασίζουμε: 
Αίρεται η πολιτική επιστράτευση η οποία κηρύχθηκε με την 33753/ 

4.8.1992 απόφασή μας. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1992 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

-♦- 
Αριθ. 6165 (4) 

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Δ/ντή, και 
τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/85, τεύχος Α') «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα». 

2. Του Νόμου 1256/82 (ΦΕΚ 65/82, τεύχος Α') «Για την πολυθε¬ 
σία, πολυαπασχόληση κ.λπ.». 

3. Του Προεδρικού Δ/τος 274/89 (ΦΕΚ 130/89 τεύχος Α’) «Ορ¬ 
γάνωση υπηρεσιών της Γ.Γ, Νέας Γενιάς» 

4. Του Προεδρικού Δ/τος 386/18.9.1991 (ΦΕΚ 139/91, τεύχος 
Α') «Μεταφορά της Γ.Γ. Νέας Γενιάς και της Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφω¬ 
σης από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων». 

5. Του άρθρου 8Γτου Νόμου 1892/90 (ΦΕΚ 101/90, τεύχος Α') 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

6. Του Νόμου 2026/92 (ΦΕΚ 43/92, τεύχος Α’) «Περί ρυθμίσεως 
θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλ¬ 
λες διατάξεις» 

7. Του άρθρου 20 του Νόμου 2074/92 (ΦΕΚ 128/92, τεύχος Α') 
«Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοει¬ 
δών προϊόντων και άλλες διατάξεις». 

8. Του Προεδρικού Δ/τος 249/92 (ΦΕΚ 137/92, τεύχος Α') «Περί 
διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών». 

9. Της υπ’ αριθμ. Υ. 1844/10.8.92 απόφασης του Πρωθυπουργού, 
«Περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικράτειας Ανδρέα Αν- 
δριανόπουλο». 

10. Των αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.11/31448/10.9.90 και ΔΙΣΚΠΟ/ 
Φ.10/36090/25.10.90 εγγράφων του Υπουργείου Προεδρίας Κυ¬ 
βερνήσεως, σχετικά με τον περιορισμό των υπογραφών στα Διοικητικά 
έγγραφα», αποφασίζουμε: 
Εκχωρούμε στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Δ/ντή και στους Προϊ¬ 

σταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γε¬ 
νιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων τις παρα¬ 
κάτω αρμοδιότητες, με Εντολή Υπουργού. 

I. ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Κατάρτιση προϋ/σμών τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων, ως 

και τροποποιήσεις αυτών. 
2. Παραπεμπτικά έγγραφα που απευθύνονται στο Πειθαρχικό Συμ¬ 

βούλιο για τους μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτ. Δικαίου υπαλ¬ 
λήλους της Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 

3. Αποφάσεις μετακινήσεων εκτός έδρας στο εξωτερικό των πάσης 
φύσεως υπαλλήλων της Γ.Γ. Ν. Γενιάς, για υπηρεσιακούς λόγους. 

4. Προτάσεις και αποφάσεις επιχορηγήσεων Δημοσ. Υπηρεσιών, 
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤΑ, Συλλόγων κ.λ.π. για την εφαρμογή προγρ/ 
των και δραστηριοτήτων, αρμοδιότητος Γ.Γ.Ν. Γενιάς μέχρι 
30.000.000 δρχ. κατά φορέα. 

5. Συμβάσεις έργων, προμηθειών, ή εργασιών με φορείς για τις 
οποίες υπάρχει εξουσιοδότηση Νόμου από 10.000.000 δρχ. και άνω 
μέχρι 30.000.000 δρχ. κατά φορέα. 

6. Αποφάσεις εγκρίσεως και αναθέσεως προμηθειών ή εκτελέσεως 
έργων ή εργασιών από 10.000.000 δρχ. και άνω μέχρι 50.000.000 
δρχ. κατά φορέα. 

7. Αποφάσεις και εντολές χρηματοδοτήσεων Προγρ/τος Δημοσ. 
Επενδύσεων από 10.000.000 δρχ. και άνω, ως και κατανομή αυτών. 

8. Προτάσεις εγγραφής πιστώσεων από το αποθεματικό. 
9. Αποφάσεις προκηρύξεως Δημοσίων τακτικών Διαγωνισμών, ως 

και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτών πάνω από 50.000.000 δρχ. 
10. Αποφάσεις ορισμού εκπροσώπων στις Διυπουργικές επιτρο¬ 

πές. 
11. Έλεγχος των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Ι.Π.Δ που εποπτεύονται ή χρημα¬ 

τοδοτούνται από την Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 
12. Πειθαρχικές αποφάσεις και πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, 

όπως προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (Π.Δ. 611/77). 
13. Αποφάσεις τοποθετήσεως μετακινήσεως ή μεταθέσεως προϊστα¬ 

μένων Δ/νσεων, τμημάτων και αυτοτελών γραφείων. 
14. Απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης ή αναφορές παραπόνων ή 

καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιακών 
οργάνων. 

15. Αποφάσεις καθιερώσεως υπερωριακής εργασίας, σε υπαλλήλους 
της Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 

II. ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ Δ/ΝΤΗ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΡΜΟ¬ 
ΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Πρόταση για κατάρτιση ενιαίου προγράμματος κρατικών προμη¬ 
θειών της Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 

2. Αποφάσεις και εντολές χρηματοδοτήσεων προγρ/τος Δημοσ. 
Επενδύσεων από 5.000.000 δρχ. και άνω, μέχρι 10.000.000 δρχ. ως 
και κατανομή αυτών. 

3. Συμβάσεις έργων, προμηθειών ή εργασιών με φορείς για τις 
οποίες υπάρχει εξουσιοδότηση Νόμου, από 2.000.000 δρχ. και άνω, 
μέχρι 10.000.000 δρχ. κατά φορέα. 

4. Αποφάσεις εγκρίσεως και αναθέσεως προμηθειών ή εκτελέσεως 
έργων ή εργασιών από 2.000.000 δρχ. και άνω, μέχρι 10.000.000 
δρχ. κατά φορέα. 

5. Αποφάσεις, εγκύκλιοι και έγγραφα, αρμοδιότητος περισσοτέρων 
προϊσταμένων Δ/νσεων. 

6. Αποφάσεις προκηρύξεως Δημοσίων τακτικών διαγωνισμών, ως 
και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτών από 10.000.000 δρχ. και 
άνω, μέχρι 50.000.000 δρχ. 

7. Κύρωση πινάκων προακτέων. 
8. Κύρωση πινάκων επιτυχίας που καταρτίσθηκαν με την διαδικασία 

της επιλογής και εκδίκαση ενστάσεων κατά των πινάκων αυτών. 
9. Πειθαρχικές αποφάσεις και πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, 

όπως προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (Π.Δ. 611/77). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση έλλειψης του Γενικού Δ/ντού, οι ανω¬ 

τέρω αρμοδιότητες θα ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γε¬ 
νιάς. 

III. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή 
ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΕΚΧΩΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑ¬ 
ΤΩΘΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Πάσης φύσεως έγγραφα παροχής στοιχείων με τα οποία ζητού¬ 
νται ή δίδονται πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή Νόμων (π.χ. πα¬ 
ροχή στοιχείων σε Διοικ. Δικαστήρια σε περιπτώσεις ασκήσεως προσφυ¬ 
γών, έγγραφα προς Νομικούς Συμβούλους Διοίκησης, με τα οποία ζη¬ 
τούνται ή δίδονται στοιχεία κ.λ.π.) ή ανακοινώνονται ή κοινοποιούνται 
αποφάσεις σε θέματα Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 

2. Αποφάσεις μονιμοποιήσεων, προαγωγών, τοποθετήσεων, μετακι¬ 
νήσεων και μεταθέσεων υπαλλήλων, καθώς και αποφάσεις προσαυξή- 
σεων αποδοχών, χορηγήσεων εκπαιδευτικών, κανονικών και άνευ απο¬ 
δοχών αδειών των πάσης φύσεως υπαλλήλων της Γ.Γ. Ν. Γενιάς, οίνε- 
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ξαρτήτως κατηγορίας και βαθμού. 
3. Αποφάσεις μετατάξεων υπαλλήλων από και προς την Γ.Γ.Ν. Γε¬ 

νιάς, καθώς και αποφάσεις αναγνωρίσεως προϋπηρεσίας. 
4. Αποφάσεις μετακινήσεων εκτός έδρας στο εσωτερικό των πάσης 

φϋσεως υπαλλήλων της Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 
5. Ορισμός μελών σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, υπερωριακή απα¬ 

σχόληση κ.λ.π. 
6. Παραπεμπτικά έγγραφα που απευθύνονται στο Υπηρεσιακό Συμ¬ 

βούλιο για τους μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
υπαλλήλους της Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 

7. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχετικά με θέματα 
τοποθετήσεως ή μεταθέσεως προϊσταμένων Δ/νσεων,Τμημάτων και 
αυτοτελών γραφείων. 

8. Αποφάσεις ορισμού μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γ.Γ.Ν. 
Γενιάς. 

IV. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή 
ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Αποφάσεις εγκρίσεως προϋπ/σμών, απολογισμών και ισολογι¬ 
σμών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., σωματείων κ.λ.π., που εποπτεύονται από 
την Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 

2. Αποφάσεις εγκρίσεως απολογισμών των επιχορηγούμενων φο¬ 
ρέων από την Γ.Ν.Ν. Γενιάς. 

3. Αποφάσεις αναλήψεως και αναγνωρίσεως δαπανών, καθώς καί 
συγκροτήσεως επιτροπών διενεργείας διαγωνισμών γενικά. 

4. Αποφάσεις εγκρίσεως και αναθέσεως προμηθειών προχείρων δια¬ 
γωνισμών, καθώς και κατακύρωση των πρακτικών αυτών. 

5. Βεβαιώσεις εκτελέσεως εργασιών. 
6. Ορισμός ή αντικατάσταση υπολόγων καθώς και απόδοση ΧΕΠ ή 

παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού. 
7. Αυξομειώσεις ως και αυξήσεις ποσοστών διαθέσεως των σχετικών 

πιστώσεων και εγγραφής νέων ΚΑΕ. 
8. Μεταφορά χρηματικών ποσών, από έναν Κωδικό Αριθμό Εξόδου, 

σε άλλον του προϋπ/σμού της Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 
9. Αιτήσεις για χορήγηση εξουσιοδοτήσεων από το Υπουργείο Εμπο¬ 

ρίου για προμήθεια ειδών ενιαίου προγ/τος κρατικών προμηθειών. 
10. Έγγραφα εντολών προς Ολυμπιακή Αεροπορία και τον ΟΣΕ για 

έκδοση εισιτηρίων των μετακινήσεων που εγκρίθηκαν. 
11. Δικαιολογητικά πληρωμής δαπανών (βεβαιωτικές καταστάσεις 

αποζημιώσεων κ.λπ.). 
12. Αποφάσεις ή έγγραφα σχετικά με την είσπραξη κάθε εσόδου της 

Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 
13. Έγγραφα ή αποφάσεις που αφορούν την εκποίηση κάθε κινητού 

περιουσιακού στοιχείου της Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 
14. Σύσταση πάγιας προκαταβολής 
15. Εντολές κινήσεως υπηρεσιακών αυτοκινήτων Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 
16. Απαντήσεις σε αιτήματα φορέων για επιχορηγήσεις. 
17. Συμβάσεις έργων, προμηθειών ή εργασιών με φορείς για τις 

οποίες υπάρχει εξουσιοδότηση Νόμου, μέχρι 2.000.000 δρχ. κατά φο¬ 
ρέα. 

18. Αποφάσεις εγκρίσεως και αναθέσεως προμηθειών ή εκτελέσεως 
έργων ή εργασιών μέχρι 2.000.000 δρχ. κατά φορέα. 

19. Αποφάσεις σχετικές με την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογι¬ 
σμού και του προϋπολογισμού Δημοσ. Επενδύσεων της Γ.Γ.Ν. Γενιάς, 
ήτοι έγκριση δαπανών, καθώς και εντολών προμηθειών ή εκτελέσεως 
έργων ή εργασιών. 

20. Αποφάσεις και εντολές χρηματοδοτήσεων προγρ/τος Δημοσίων 
Επενδύεων, μέχρι 5.000.000 δρχ. ως και κατανομή αυτών. 

21. Αποφάσεις προκηρύξεως Δημοσίων Τακτικών Διαγωνισμών ως 
και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτών, μέχρι 10.000.000 δρχ. 

22. Βεβαιώσεις αποδοχών υπαλλήλων για Φορολογική ή άλλη νό- 
μιμη χρήση. 

V. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ή ΤΟΥΣ ΝΟΜΙ¬ 
ΜΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΡ¬ 
ΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
- 1. Έγγραφα με τα οποία ζητούνται ή δίδονται πληροφορίες κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

2. Πάσης φύσεως βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που ζητούνται από 
τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 

3. Έγγραφα με τα οποία ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία για 
τη δυνατότητα επιχορηγήσεων, για σκοπούς της Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 

4. Έγγραφα γνωστοποίησης των προϋποθέσεων για επιχορηγήσεις 

που δίδονται για σκοπούς της Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 
5. Απαντητικά έγγραφα σε αιτήματα ή αναφορές πολιτών. 
6. Έγγραφα με τα οποία ζητούνται ή δίδονται πληροφορίες ή από¬ 

ψεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή των Νόμων. 
7. Πειθαρχικές αποφάσεις και πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, 

όπως προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (Π.Δ. 611/77). 
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης προϊσταμένου Δ/ 

νσεως ή νομίμου οιναπληρωτή του, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον 
Δ/ντή Διοικητικού -Οικονομικού. 

VI. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ή ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑ¬ 
ΤΩΘΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Παραπεμπτικά έγγραφα στην Υγειονομική Επιτροπή για χορή¬ 
γηση αναρρωτικών αδειών κυήσεως ή λοχείας, ανεξαρτήτως κατηγο¬ 
ρίας και βαθμού, των πάσης φύσεως και σχέσεως υπαλλήλων της 
Γ.Γ.Ν. Γενιάς, καθώς και παραπεμπτικά έγγραφα των υποψηφίων για 
διορισμό ή εισαγωγή των υπαλλήλων σε Νοσοκομεία ή κλινικές. 

2. Χορήγηση γονικών αδειών των πάσης φύσεως υπαλλήλων της 
Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 

3. Έγγραφα για χορήγηση υπηρεσιακών διαβατηρίων. 
4. Πράξεις αλλαγής επωνύμου, μετά τον γάμο τους, των γυναικών 

υπαλλήλων της Γ.Γ.Ν. Γενιάς. 
5. Εντολές για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περι¬ 

λήψεων, Προεδρικών Διαταγμάτων, αποφάσεων και λοιπών πρά¬ 
ξεων. 

6. Έγγραφα που κοινοποιούνται οι πίνακες αρχαιότητος των υπαλ¬ 
λήλων. 

7. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των 
πάσης φύσεως υπαλλήλων της Γ.Γ. Ν. Γενιάς. 

8. Έγγραφα επικύρωσης του γνησίου της υπογραφής των υπαλλή¬ 
λων. 

9. Θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλλήλων και μελών των 
οικογενειών των, καθώς και κάθε σχετικό με αυτά έγγραφο. 

VII. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ¬ 
ΚΟΥ ή ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΕΚΧΩΡΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΚΑΤΩΘΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Έγγραφα - Εντολές παραλαβής ή χορηγήσεώς υλικών στις Δ/ 
νσεις της Γ.Γ. Ν. Γενιάς. 

2. Εξουσιοδοτήσεις προς τα Ταμεία πληρωμών για την εξόφληση ή 
είσπραξη χρηματικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν. 

3. Εκκαθαρίσεις ή εντολές πληρωμής σταθερών, μονίμων ή περιοδι¬ 
κού χαρακτήρα δαπανών, ανεξάρτητα από ποσό. 

4. Έγγραφα με τα οποία ζητούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία των 
υπαλλήλων οι χωρίς υποχρεώσεις τους κρατήσεις και εισφορές που έγι¬ 
ναν από τις αποδοχές τους. 

- Σε περίπτωση ελλείψεως προϊσταμένου Οικονομικού ή νομίμου 
αναπληρωτή, οι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δ/ντή Οικο¬ 
νομικού. 

VIII. ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ή ΤΟΥΣ ΝΟΜΙ¬ 
ΜΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΡ¬ 
ΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: .... , ,. 

1. Προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβαστικά έγγραφα, 
καθώς και έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται ή κοινοποιούνται, απο¬ 
φάσεις σε θέματα Γ.Γ. Ν. Γενιάς. 

2. Πράξεις καταθέσεως εγγράφων στο Αρχείο, εφ’ όσον δεν χρειάζε¬ 
ται καμία ενέργεια της Υπηρεσίας. 

3. Εγγράφων με διαδικαστικό περιεχόμενο σχετικά με την συμπλή¬ 
ρωση στοιχείων μη ολοκληρωμένης αλληλογραφίας. 

4. Επικύρωση αντιγράφων των εισερχομένων και εξερχομένων εγ¬ 
γράφων, καθώς και εκείνων της διαβαθμισμένης αλληλογραφίας. 

5. Εντολές σχετικές με την συντήρηση των εγκαταστάσεων, μηχανη¬ 
μάτων και καθαριότητα των χώρων του κτιρίου της Γ.Γ.Ν. Γενιάς, 
όπως προβλέπεται από τον οργανισμό. 

- Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, ή έλλειψης Προϊσταμένου 
Τμήματος, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τον Προϊστάμενο του 
Τμήματος Διοικητικού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1992 

. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑριΟ. 2072426/4374/0023 (5) 

Ορισμός των όρων, του τύπου χαι του κειμένου των Ομολόγων με ρή¬ 
τρα Μάρκου Γερμανίας (ϋΕΜ) κυμαινόμενου επιτοκίου,που εκδίδο- 
νται από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3Ε και 32 του Ν.1914/90 «Εκσυγ¬ 
χρονισμός και ανάπτυξη του Δημοσίου Τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, 
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». , 

2. Την αριθμ. 194907/22.11.1969 απόφαση του Υπουργού των 
Οικονομικών «περί των δαπανών εκδόσεως και εξυπηρετήσεως κ.λπ. 
Κρατικών Δανείων». 

3. Το άρθρο 12 του Ν. 2074/92 (ΦΕΚ 128/31.7.92). 
4. Την κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 

αρ. Υ. 1847/1078399/1182/0002/7.8.92 «Ανάθεση αρμοδιοτή¬ 
των Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών», απο¬ 
φασίζουμε: 
Α) Ορίζουμε τους όρους τον τύπο και το κείμενο των Ομολόγων με 

ρήτρα.Μάρκου Γερμανίας (ΟΕΜ) κυμαινομένου επιτοκίου, που εκδίδο- 
νται από το Ελληνκό Δημόσιο ως εξής: 

1. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι σε δραχμές, ισοδύναμης 
αξίας κατά την έκδοση 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 
50.000 και 100.000 Μάρκων Γερμανίας (ΟΕΜ). 
Στον τίτλο αναγράφεται η ονομαστική αξία σε δραχμές και η αντί¬ 

στοιχη αξία σε ΟΕΜ. Η μετατροπή γίνεται με βάση την ισοτιμία δραχ- 
μής/ϋΕΜ (μέση τιμή) που διαμορφώνεται στο ΕΙΧΙΝΟ Αθηνών δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία εκδόσεως. Η αναγραφόμενη 
στον τίτλο ονομαστική αξία σε δραχμές,στρογγυλοποείται σε εκατο¬ 
ντάδα δραχμών. 

II. Οι τίτλοι είναι ανώνυμοι και έχουν προσαρτημένα τοκομερίδια, 
ένα για κάθε τοκοφόρο περίοδο του δανείου. 
Στα τοκομερίδια αναγράφεται η υποχρέωση καταβολής τόκου στον 

κομιστή, κατά τον χρόνο πληρωμής τους. 
Τα κείμενα των ομολόγων και των τοκομεριδίων γράφονται και στην 

Αγγλική γλώσσα. 
III. Το ομόλογο απαρτίζεται από το στέλεχος, το σώμα και τα τοκο¬ 

μερίδια. Είναι τυπωμένο σε ειδικό υδατογραφημένο χαρτί με τις μεθό¬ 
δους της έμμεσης τυπογραφικής και της χαλκογραφικής εκτύπω- 
σης. ,. : 

IV. Η εκτύπωση των τίτλων γίνεται σε ειδικό χαρτί βάρους 90 γραμ¬ 
μαρίων κατά τετραγωνικό μέτρο που φέρει υδατογράφημα με κόσμημα 
διπλό ανθέμιο και τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ». 

V. Διαστάσεις: 
α) Τίτλου περιλαμβανομένου του στελέχους, 
ι) για ομόλογα με προσαρτημένα δύο (2) τοκομερίδια 255 X 200 χι¬ 

λιοστά 
ιι) για ομόλογα με προσαρτημένα τέσσερα (4) τοκομερίδια 300 X 

200 χιλιοστά 
ιιι) για ομόλογα με προσαρτημένα έξι (6) τοκομερίδια 345 X 200 χι¬ 

λιοστά . ... 
και (αναλογικά για περισσότερα προσαρτημένα τοκομερίδια, 
β) Στέλέχους 30 X 200 χιλιοστά 
γ) Σώματος τίτλους 168 X 200 χιλιοστά 
δ) Τοκομεριδίου 45 X 95 χιλιοστά 
VI. 1. Στην πρόσθια όψη του τίτλου αποδίδονται με χαλκογραφική 

εκτύπωση το πλαίσιο του σώματος και τα πλαίσια των τοκομεριδίων. 
Με έμμεση τυπογραφική (ξηρά οίϊβεί) και με τυπογραφική εκτύπωση 

αποδίδονται σε όλες τις αξίες: 
α) Το ενιαίο ασφαλιστικό πολύχρωμο δάπεδο με ίριδα και κόσμημα 

με το έτος έκδοσης στο κέντρο του σώματος, το οποίο αναγράφεται και 
σε κάθε τοκομερίδιο. 

β) Το τρέχον ασφαλιστικό διακοσμητικό στη θέση διαχωρισμού του 
στελέχους από το σώμα. 

γ) Οι επισημάνσεις της αξίας τα κείμενα και η υπογραφή του Υπουρ¬ 
γού Οικονομικών. 

δ) Ο αύξων αριθμός στο στέλεχος, το σώμα και ,τα τοκομερίδια. 
2. Στην οπίσθια όψη με έμμεση τυπογραφική εκτύπωση αποδίδονται 

με ένα χρώμα τα ασφαλιστικά πλαίσια του σώματος και των τοκομερι¬ 
δίων και με άλλο χρώμα τα κείμενα και η λέξη «ΑΚΥΡΟ» στην θέση του 
άκυρου τοκομεριδίου. 

VII. Χρώματα . 

Όλες οι αξίες έχουν το ίδιο χρώμα δαπέδου, κειμένων, αριθμήσεως 
και οπίσθιας όψης διαφέρει δε κατά αξία μόνο το κύριο χρώμα του ασφα¬ 
λιστικού πλαισίου. 

1) Πρόσθια όψη 

α) Δάπεδο Πολύχρωμο με ίριδα 
β) Κύριο χρώμα ασφαλιστικών πλαισίων χαλκογραφικής εκτύπω¬ 

σης: . , 
Ισοδύναμη αξία ϋΕΜ 1.000 - Σειρά Α Καφέ 
Ισοδύναμη αξία ΟΕΜ 2.000 - Σειρά Β Ιώδες 
Ισοδύναμη αξία ϋΕΜ 5.000 - Σειρά Γ Κυανό 
Ισοδύναμη αξία ΟΕΜ 10.000 - Σειρά Δ Κόκκινο 
Ισοδύναμη αξία ϋΕΜ 20.000 - Σειρά Ε Πράσινο 

Σκούρο ν 
Ισοδύναμη αξία ϋΕΜ 50.000 - Σειρά Ζ Πορτοκαλί 
Ισοδύναμη αξία ϋΕΜ 100.000 - Σειρά Τ Θαλασσί 

γ) Κείμενα: βαθύ καφέ 
δ) Αρίθμηση: Κόκκινο 

2) Οπίσθια όψη: 

α) πλαίσιο: ανοικτό ιώδες 
β) Κείμενα: γκρί-κυανό 

VIII. Το κείμενο των ομολόγων του Δημοσίου έχει ως εξής: 

1. Στέλεχος 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

ΣΕΙΡΑ.ΑΡ.... ΕΚΔΟΣΗ.. ΛΗΞΗ.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ.... Η ΜΑΡΚΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

2. Σώμα τίτλου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΟΜΟΛΟΓΟ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΓΕΟΑΤΙΝΟ ΚΑΤΕ ΒΟΝΌ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΓ ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ δΤΑΤΕ 

ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ νίΤΗ Α ΰΕυΤδΟΗΕ ΜΑΚΚ (ϋΕΜ) ΟΕΑυδΕ 

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΘΡΩΝ 31 ΚΑΙ 32 το» Ν. 1914/1990 

(ΦΕΚ 178/90 τ.Α\) 

ΣΕΙΡΑ..'. δΕΚΙΕδ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 00000 ΝΙίΜΒΕΚ 00000 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΟΑΤΙΝΟ ΙΝΤΕΚΕδΤ ΚΑΤΕ ΟΝ 

ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ ϋΕΜ ..... ΤΗΕ ϋΕΜ ΓΑ0Ε νΑΙΧΕ ΟΓ ΤΗΕ ΒΟΝΠ 

.ΔΙΑΡΚΕΙΑ (_....) . .ΥΕΑΚΜΑΤυΚΙΤΥ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΙΝΑΕ νΑΕΙΙΕ 

ΔΡΑΧΜΕΣ. ϋΕΜ. 

(·.) (.....) 

ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ ΤΗΙδ ΒΟΝΠ Ιδ ΡΑΙΙΑΒΕΕ ΤΟ ΒΕΑΚΕΚ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΟΥ ΟΝ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΕδΤ ΡΑΥΜΕΝΤ ΠΑΤΕ 

(ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ (Αδ ΠΕΡΙΝΕΟ ΙΝ ΤΗΕ ΟΕΝΕΚΑΕ 

ΟΡΟΥΣ) ΤΕΚΜδ) ΓΑΕΕΙΝΟ ..... 

Α&ήνα ΑιΒβη» 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΗΕ ΜΙΝΙδΤΕΚ ΟΓ ΓΙΝΑΝΟΕ 

3. Τοκομερίδια 
α) Κύρια όψη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΟΟΙΙΡΟΝ 

ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΓ ΓΕΟΑΤΙΝΟ ΚΑΤΕ ΒΟΝΠ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΓ ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ δΤΑΤΕ 

ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΨΓΓΗ Α ΠΕΙΙΤδΟΗΕ ΜΑΚΚ (ΠΕΜ) ΟΕΑΙΒΕ 

,.ΔΙΑΡΚΕΙΑ (..) ........ΥΕΑΚ ΜΑΤΗΚΙΤΥ 

ΕΚΔΟΣΗ .......... ΙδδυΕ. 

ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΕΟΑΤΙΝΟ ΙΝΤΕΚΕδΤ ΚΑΤΕ 

ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ ϋΕΜ ΟΝ ΤΗΕ ΟΕΜ ΓΑΟΕ νΑΕΙΙΕ ΟΓ ΤΗΕ ΒΟΝΠ 

ΣΕΙΡΑ ......... δΕΚΙΕδ.. 



5807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΡΙΘΜΟΙ. 

ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ 

β) Αντίθετη όψη 

ΤΟ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΠ Ο ΕΙΝΑΙ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ 

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΤ 

ΝυΜΒΕΚ. 

ΟΟυΡΟΝ ΡΑΥΑΒΓΕ ΤΟ ΤΗΕ 

ΒΕΑΗΕΚ . 

ΤΗΙ8 ΟΟυΡΟΝ 15 ΡΑΥΑΒΕΕ ΤΟ ΤΗΕ 

ΒΕΑΚΕΚ. ΙΤ 3ΗΑΙΧ ΒΕ ΡΚΕδ - 

ΟΚΙΒΕϋ ΑΝϋ νΟΙΩ ϋΝΓΕδδ ΓΓ 

: 18 ϋυΐ.Υ ΡΒΕδΕΝΤΕϋ ΡΟΗ ΡΑΥΜΕΝΤ 

«ΥΓΗΙΝ Γίνε υεαηβ αγτεκ 

τηε ϋυε ωατε ορ ΤΗΙ5 εουροΝ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου κυμαινόμενου επιτοκίου με 
ρήτρα Μάρκου Γερμανίας ΟΕΜ) είναι ανώνυμοι τίτλοι στον κομιστή. 

Οι τόκοι θα υπολογίζονται με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών 
κάθε τοκοφόρου περιόδου η διάρκεια της οποίας θα καθορίζεται για 
κάθε νέα έκδοση ομολόγων και έτος 360 ημερών. 

Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσης του τίτλου 
ο οποίος τόκος θα καταβάλλεται δεδουλευμένος την αντίστοιχη ημερο¬ 
μηνία λήξεως της κάθε τοκοφόρου περιόδου. Εάν κάποια ημερομηνία 
πληρωμής τόκων δεν είναι εργάσιμη ημέρα, τότε μετατίθεται στην αμέ¬ 
σως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν η ημέρα αυτή αναφέρεται στον 
επόμενο μήνα, οπότε η ημέρα πληρωμής τόκων μετατίθεται στην ακρι¬ 
βώς προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται εκείνη 
κατά την οποία λειτουργούν οι Τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος 
στην Φραγκφούρτη, στο Λονδίνο και στην Αθήνα. 

2. Οι τίτλοι των ομολόγων αποφέρουν τόκο προς επιτόκιο που προσ¬ 
διορίζεται στην αρχή κάθε τοκοφόρου περιόδου. Το επιτόκιο αυτό θα εί¬ 
ναι ίσο με το εκάστοτε προσφερόμενο διατραπεζικό επιτόκιο στη χρημα¬ 
ταγορά του Λονδίνου (ΕΙΒΟΚ) Μάρκου Γερμανίας που ισχύει στις 
11:00 π.μ. ώρα Λονδίνου, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομη¬ 
νία έναρξης της κάθε τοκοφόρου περιόδυ διάρκειας αντίστοιχης με την 
τοκοφόρο περίοδο, πλέον περιθωρίου...% ετησίως. 

Το επιτόκιο θα γνωστοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το επιτόκιο (ΕΙΒΟΚ + 
περιθώριο) θα ανακοινώνεται στον τύπο. 

3. Τα ομόλογα διατίθενται στο άρτιο. Σε περίπτωση αγοράς τους με 
συνάλλαγμα που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, δύναται να διατίθενται υπό το άρτιο, όπως εκάστοτε ορίζεται 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Οι προϋποθέσεις αγοράς των ομολόγων με συνάλλαγμα καθορίζο¬ 
νται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

4. Τα ομόλογα είναι πληρωτέα στον κομιστή στη λήξη τους κατά την 
ημερομηνία πληρωμής του τελευταίου τοκομεριδίου. 

Εάν προσκομισθούν για εξόφληση μετά την ως άνω προσδιοριζόμενη 
ημερομηνία δεν αποφέρουν τόκο για το χρονικό διάστημα από την ημε¬ 
ρομηνία αυτή μέχρι την προσκόμισή τους για εξόφληση. 

5. Η εξόφληση των ομολόγων και των τοκομεριδίων που αγοράζο¬ 
νται με δραχμές, γίνεται επίσης σε δραχμές με συντελεστή μετατροπής 
την ισοτιμία δραχμής/ϋΕΜ (μέση τιμή) που διαμορφώνεται στο ΠΧ- 
ΙΝΟ Αθηνών δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 
- πληρωμής των τίτλων ή την ημερομηνία πληρωμής των τοκομερι¬ 
δίων (όπως προσδιορίζεται παραπάνω) στρογγυλοποιούμενη στο δεύ¬ 
τερο δεκαδικό ψηφίο. 
Η εφόφληση των ομολόγων και των τοκομεριδίων που αγοράζονται 

με συνάλλαγμα μη υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα, γίνεται σε 
ΟΕΜ. Οι κάτοχοι των ομολόγων αυτών έχουν δικαίωμα να μετατρέ¬ 
ψουν σε οποιαδήποτε από τα νομίσματα που είναι διαπραγματεύσιμα 
στη διατραπεζική αγορά της Αθήνας το προϊόν από την πώληση ή την 
εξόφληση των ομολόγων ή από την πληρωμή των τόκων με συντελεστή 
μετατροπής την ισοτιμία ΓΙΧΙΝΟ στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την 
ημέρα της συναλλαγής και να το μεταφέρουν στο εξωτερικό χωρίς πε¬ 
ριορισμό. 

6. Η αξίωση των κομιστών για μεν το κεφάλαιο υπόκειται σε δεκαετή 
παραγραφή που αρχίζει από την κατά τα παραπάνω προσδιοριζόμενη 
ημερομηνία εξόφλησης των ομολόγων, για δε τόκους σε πενταετή πα¬ 
ραγραφή που αρχίζει από την ημερομηνία πληρωμής τους. 

7. Η διάθεση και η εξόφληση των τίτλων και η πληρωμή των τοκο¬ 
μεριδίων γίνεται από την Τράπεζα Ελλάδος, τις Τράπεζες και τα Πι¬ 

στωτικά Ιδρύματα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελ¬ 
λάδος. 
Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου διατίθενται επίσης από χρημα¬ 

τιστές - Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που έχουν εξουσιο¬ 
δοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και από κάθε άλλο Νομικό Πρό¬ 
σωπο το οποίο επίσης έχει εξουσιοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλά¬ 
δος. 

8. Οι τόκοι των ομολόγων και η υπεραξία που τυχόν προκύπτει κατά 
την εξόφληση των ομολόγων απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή 
άλλης επιβάρυνσης. Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται 
των τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή 
άλλης επιβάρυνσης και οι εξοφλήσεις των τόκων. 

9. Οι τίτλοι των ομολόγων με ρήτρα Μάρκου Γερμανίας (ΟΕΜ) δύ- 
νανται να διατίθενται και με δημοπρασία, της οποίας η σχετική διαδικα¬ 
σία και οι όροι ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομι¬ 
κών. 

10. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών. 
Οι παραπάνω γενικοί όροι γράφονται περιληπτικά στην Ελληνική και 

Αγγλική γλώσσα στην αντίθεση όψη των ομολόγων. 
IX. Τα ομόλογα φέρουν την υπογραφή του Υπουργού των Οικονομι¬ 

κών, που τίθεται στο σώμα του Τίτλου με μηχανικό μέσο. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1992 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Π. ΔΟΥΚΑΣ 

♦ — 

Αριθ. 2064836/12509/0025 (6) 

Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελ¬ 
λάδος για τη χορήγηση δανείου ποσού δρχ. 8.000.000.000 προς 
τον ΟΑΕ για τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης της ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ 
ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ Α.Ε. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ .. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 747/1945 και 9/1967 και του 1266/82 

άρθρ. 8. * 

2. Την αριθ. 1633/27.10.89 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδας για τη χρηματοδότηση Δημοσίων Επιχειρήσεών και Ορ¬ 
γανισμών (ΔΕΚΟ). 

3. Την αριθμ. 450/6.6.90 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών 
και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. 

4. Το αριθ. 212019/14.8.92 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος στο οποίο αναφέρονται οι όροι χορήγησης του δανείου ποσού 
δρχ. 8.000.000.000. ? 

5. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕ της συνεδρίασης 252/6.8.92 με 
την οποία εγκρίνεται η σύναψη του ανωτέρω δανείου. 

6. Το αριθμ. 5584/11.8.92 έγγραφο του Ο.Α.Ε. με το οποίο ζητεί 
την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, για την ανωτέρω δανειοδότηση. 

7. Το αριθμ. 59396/26.8.92 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οι¬ 
κονομίας με το οποίο εγκρίνεται η εν λόγω δανειοδότηση. 

8. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού Υπ. Οικονομικών με 
αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/001/7.8.92 για «ανάθεση αρμο¬ 
διοτήτων» στον Υφυπουργό Π. Δούκα, αποφασίζουμε: 
Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Εθνική Τρά¬ 

πεζα της Ελλάδος για τη χορήγηση δανείου προς τον ΟΑΕ ποσού δρχ. 
8.000.000.000 για τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης της ΠΕΙ- 
ΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.». 
Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή και τις ενστά¬ 

σεις των άρθρων 855 και 867 και διατηρεί τα δικαιώματα και τις εν¬ 
στάσεις που απορρέουν από τα άρθρα 853,858,862 και 863 του Α.Κ. 
Η χορήγηση και η εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει σύμφωνα με 

τους όρους, που αναφέρονται στην αριθ. 1633/27.10.89 πράξη του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην 450/6.6.90 απόφαση της 
Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων και στην αριθμ. 
212019/14.8.92 επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
Με την. απόφαση αυτή, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση, σε περί¬ 

πτωση καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης ή μέρους αυτής, 
ενδιαμέσων τόκων ή τόκων υπερημερίας του δανείου αυτού, να καταβά¬ 
λουμε στο δανειστή μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της εκάστοτε 
οφελής, τα ποσά που προέρχονται από την ανωτέρω αιτία και μετά από 
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προηγούμενη βεβαίωση των ποσών αυτών στο οικείο Δημόσιο Ταμείο 
στο λογ/σμό Νο 555 σύμφωνα με τη διάταξη του Π. Δ/τος αριθ. 16/ 
1989 (ΦΕΚ 6/1989 τ.Α’) και τις οδηγίες των εγκυκλίων μας αριθ. 
98348/2945/8.8.79. 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παρακαλείται να μας στείλει αντί¬ 

γραφο της σύμβασης που θα υπογράψει με τον ΟΑΕ πίνακα τοκοχρεω¬ 
λυτικής εξόφλησης του εν λόγω δανείου και να μας ενημερώνει για την 
πορεία της εξυπηρέτησης του δανείου. 
Ο ΟΑΕ παρακαλείται να φροντίζει για την εμπρόθεσμη εξόφληση του 

εν λόγω δανείου. 
Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1% για την παρεχόμενη 

εγγύησή του την οποία θα εισπράττει η Εθνικής Τράπεζα και θα την 
αποδίδει στο Δημόσιο σύμφωνα με τα έγγραφά μας 98346/2944/ 
8.8.79, 98348/2945/8.8.79 και 121545/1786/6.11.79. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1992 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 

♦—1— 

Αριθ. 2064104/12330/0025 (7) 

Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελ¬ 
λάδος για τη χορήγηση δανείου ποσού δρχ. 2.639.000.000 προς 
τον ΟΑΕ για την εξόφληση Ομολόγων της ΒΕΛΚΑ Α.Ε. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των Α.Ν. 747/1945 και 9/1967 και του Ν. 

1266/82 άρθρ. 8. 
2. Την αριθ. 1633/27.10.89 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας 

της Ελλάδας για τη χρηματοδότηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ορ¬ 
γανισμών (ΔΕΚΟ). 

3. Την αριθμ. 450/6.6.90 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών 
και πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. 

4. Την αριθ. 212019/14.8.92 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος'στο οποίο αναφέρονται οι όροι χορήγησης του δανείου ποσού 
δρχ. 2.636.000.000. 

5. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕ της συνεδρίασης 252/6.8.92 με 
την οποία εγκρίνεται η σύναψη του ανωτέρω δανείου. 

6. Το αριθμ. 5584/11.8.92 έγγραφο του Ο.Α.Ε. με το οποίο ζητεί 
την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, για την ανωτέρω δανειοδότηση. 

7. Το αριθμ. 59396/26.8.92 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οι¬ 
κονομίας με το οποίο εγκρίνεται η εν λόγω δανειοδότηση. 

8. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπ. Οικονομικών με 
αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/001/7.8.92 για ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων στον Υφυπουργό Π. Δούκα, αποφασίζουμε: 
Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Εθνική Τρά¬ 

πεζα της Ελλάδος για τη χορήγηση δανείου προς τον ΟΑΕ ποσού δρχ. 
2.639.000.000 για την εξόφληση Ομολόγων της ΒΕΛΚΑ Α.Ε. 
Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή και τις ενστά¬ 

σεις των άρθρων 855 και 867 και διατηρεί τα δικαιώματα και τις εν¬ 
στάσεις που απορρέουν από τα άρθρα 853,858,862 και 863 του Α.Κ. 
Η χορήγηση και η εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει σύμφωνα με 

τους όρους, που αναφέρονται στην αριθ. 1633/27.10.89 πράξη του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην 450/6.6.90 απόφαση της 
Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων και στην αριθμ. 
212019/14.8.92 επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
Με την απόφαση αυτή, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση, σε περί¬ 

πτωση καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης ή μέρους αυτής, 
ενδιαμέσων τόκων ή τόκων υπερημερίας του δανείου αυτού, να καταβά¬ 
λουμε στο δανειστή μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της εκάστοτε 
οφειλής, τα πΟσά που προέρχονται από την ανωτέρω αιτία και μετά από 
προηγούμενη βεβαίωση των ποσών αυτών στο οικείο Δημόσιο Ταμείο 
στο λογ/σμό Νο 555 σύμφωνα με τη διάταξη του Π. Δ/τος αριθ. 16/ 
1989 (ΦΕΚ 6/1989 τ.Α') και τις οδηγίες των εγκυκλίων μας αριθ. 
98348/2945/8.8.79. 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παρακαλείται να μας στείλει αντί¬ 

γραφο της σύμβασης που θα υπογράψει με τον ΟΑΕ πίνακα τοκοχρεω¬ 
λυτικής εξόφλησης του εν λόγω δανείου και να μας ενημερώνει για την 
πορεία της εξυπηρέτησης του δανείου. 
Ο ΟΑΕ παρακαλείται να φροντίζει για την εμπρόθεσμη εξόφληση του 

εν λόγω δανείου. 

Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1 % για τήν παρεχόμενη 
εγγύησή του την οποία θα εισπράττει η Εθνική Τράπεζα και θα την απο¬ 
δίδει στο Δημόσιο σύμφωνα με τα έγγραφά μας 98346/2944/8.8.79, 
98348/2945/8.8.79 και 121545/1786/6.11.79. 
Η οιπόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1992 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 

♦ 
Αριθ. 39098 (8) 

Διορισμός Συντονιστή Διευθυντή και Αναπληρωτών Συντονιστών Διευ¬ 
θυντών στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 
(ΟΠΑΠ). 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
Ι.α) Του Α.Ν. 397/68 «περί επανασυστάσεως της 

Γ.Γ.Α. και των αρμοδιοτήτων αυτής». 
β) Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 
γ) Του Ν. 1646/86 «Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας 

στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις «άρθρο 25». 
2. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων Δ/ντού Συντονισμού και Ανα¬ 

πληρωτών Συντονιστών του ΟΠΑΠ. 
3. Την υπ’ αριθ. 180/7.10.92 απόφαση της Ειδικής Γραμματείας 

για τις προσλήψεις, αποφασίζουμε: 
Διορίζουμε ως Συντονιστή Διευθυντή του ΟΠΑΠ τον Σγουράκη Γε¬ 

ώργιο και ως αναπληρωτές Συντονιστές Διευθυντές τους Παπαστύλο 
Νικόλαο και Μανίκα Ιωάννη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
διάρκειας ενός (1) έτους. 
Η αριθ. 31941/8.11.90 (712/Β/13.11.90) απόφασή μας παύει 

να ισχύει. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1992 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ 

-—♦- 

Αριθ. 36660/2125 (9) 

Διανομή των εσόδων κάθε Σ.ΕΠ. στους μετόχους αυτής. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2078/1992 «Συγκοινωνίες με 

θερμικά λεωφορεία στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων» 
(Α 139). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της με αριθμό 29077/1068/1992 (Β 
522) απόφασής μας, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Εξίσωση συνθηκών εκμετάλλευσης 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε συγκοινωνιακής 
επιχείρησης (Σ.ΕΠ.) μεριμνά ώστε όλα τα λεωφορεία αυτής να πραγμα¬ 
τοποιούν κατά το δυνατόν ίσο αριθμό χιλιομέτρων σε κάθε διαχειριστική 
περίοδο, με ποσοστό παρέκλισης πέντε στα εκατό (+5%). Η εξίσωση 
των διανυομένων σε κάθε διαχειριστική περίοδο χιλιομέτρων γίνεται με 
την καθιέρωση για κάθε λεωφορείο δρομολογίων σε μία ή περισσότερες 
λεωφορειακές γραμμές καθώς και με κυκλωματική αλλαγή των λεω- 
φορειακών γραμμών που εξυπηρετεί αυτό. 

2 . Σε κάθε ημερολογιακό έτος καθορίζονται τέσσερις (4) διαχειριστι¬ 
κοί περίοδοι και κάθε μία από αυτές αρχίζει αντίστοιχα την πρώτη (1η) 
Ιανουάριου, την πρώτη (1η) Απριλίου, την πρώτη (ίη) Ιουλίου και την 
πρώτη (1η) Οκτωβρίου. 

3. Όσα χιλιόμετρα αντιστοιχούν σε προγραμματισμένα δρομολόγια, 
τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν από ένα λεωφορείο από υπαιτιότητα 
του ιδιοκτήτη, (βλάβη του λεωφορείου, απουσία του οδηγού κλπ.) θεω¬ 
ρούνται «απώλειες» χιλιομέτρων. Τα χιλιόμετρα αυτά προσαυξανόμενα 
κατά ποσοστό τριάντα στα εκατό (30%) θα προσμετρώνται κατά τον 
υπολογισμό της εξίσωσης των χιλιομέτρων σαν εκτελεσθέντα αλλά θα 
αφαιρούνται κατά τον υπολογισμό του αναλογούντος μερίσματος του λε¬ 
ωφορείου. 
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4. Αν τα χιλιόμετρα που πραγματοποίησε ένα λεωφορείο σε μία δια¬ 
χειριστική περίοδο δεν συμπίπτουν με αυτά που του αναλογούν, λαμβα- 
νομένων υπόψη και των τυχόν απωλειών, τότε: 

α. Τα επιπλέον χιλιόμετρα καλούμενα χρεωστικά μεταφέρονται στην 
επόμενη διαχειριστική περίοδο και θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν 
σε αυτή. 

β. Τα χιλιόμετρα που υπολείπονται, καλούμενα πιστωτικά, θεωρού¬ 
νται ότι πραγματοποιήθηκαν την ίδια διαχειριστική περίοδο, αλλά αφαι- 
ρούνται από τα χιλιόμετρα που θα πραγματοποιηθούν στην επόμενη 
διαχειριστική περίοδο. 

5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάθε Σ.ΕΠ. μεριμνά να πραγματοποιούνται 
αντίστοιχα περισσότερα ή λιγότερα χιλιόμετρα από κάθε λεωφορείο της 
Σ.ΕΠ. σε κάθε διαχειριστική περίοδο, ώστε να μειώνονται τα πιστωτικά 
ή χρεωστικά χιλιόμετρα των λεωφορείων με σκοπό μέσα στο ημερολο- 
γικό έτος να επιτυγχάνεται η πλήρης χιλιομετρική εξίσωση αυτών. 

Εάν όμως στο τέλος της τετάρτης διαχεριστικής περιόδου τα χρεω¬ 
στικά ή πιστωτικά χιλιόμετρα είναι μέχρι πέντε στα εκατό (5%) των 
ετησίως πραγματοποιηθέντων από το λεωφορείο χιλιομέτρων μεταφέ- 
ρονται στην πρώτη διαχειριστική περίοδο του επομένου έτους. 

Στην περίπτωση που τα χρεωστικά ή πιστωτικά χιλιόμετρα υπερβαί¬ 
νουν το κατά τα ως ανωτέρω ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) τότε κατα¬ 
βάλλονται ή αφαιρούνται αντίστοιχα οι λειτουργικές δαπάνες του υπόψη 
λεωφορείου, όπως αυτές προκύπτουν από την κατωτέρω σχέση 

Δ = 0,5 .Χλ/Γκ.Σδ 
όπου: 

Δ: Λειτουργικές δαπάνες 

Χλ: Χρεωστικά ή πιστωτικά χιλιόμετρα 

Τκ: Τιμή καυσίμου σε δραχμές ανά λίτρο 

Σδ: Συντελεστής δαπανών λεωφορείου, ο οοπίος ορίζειται σε 1,1 για 
τα αρθρωτά λεωφορεία, 0,95 για τα μικρολεωφορεία και 1,0 για τα 
υπόλοιπα λεωφορεία. 

Άρθρο 2 
Κατανομή εσόδων 

1. Η κατανομή των εσόδων κάθε Σ.ΕΠ., στους μετόχους αυτής, 
πραγματοποιείται σε κάθε διαχειριστική περίοδο στις εξής κατά περί¬ 
πτωση ημερομηνίες κάθε έτους: 

1η Φεβρουάριου, 1η Μαΐου, 1η Αυγούστου, 1η Νοεμβρίου. 

2. Το πρός διανομή ποσό είναι αυτό που λαμβάνει η Σ.ΕΠ. από 
τον ΟΑΣ καθώς και το ποσόν επιδότησης που λαμβάνει από το κράτος, 
μετά από αφαίρεση: 

α. Ποσοστού δέκα στα εκατό (10%) από τα ακαθάριστα έσοδα για 
την δημιουργία του αποθεματικού αντικατάστασης των λεωφορείων. 

1 
β. Ποσοστού τρία στα εκατό (3%) των ακαθαρίστων εσόδων υπέρ του 

Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣ) και 

. δ. Των δαπανών λειτουργίας της Σ.ΕΠ. 

3. Για τον υπολογισμό του αναλογούντος σε κάθε λεωφορείο προς 
διανομή ποσού (μέρισμα) καθορίζεται συντελεστής μερίσματος λεωφο¬ 
ρείου (Μλ), ο οποίος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των, κατά το 
προηγούμενο άρθρο της παρούσας υπολογιζομένων, χιλιομέτρων του 
λεωφορείου με τον συνετελστή δαπανών λεωφορείου (Σδ) της παραγρά¬ 
φου 5 του άρθρου 1 του παρούσας. 

4. Το συνολικό για διανομή ποσό πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελε¬ 
στή μερίσματος κάθε λεωφορείου και διαιρούμενο με το άθροισμα των 
οιντιστοίχων συντελεστών όλων των λεωφορείων της Σ.ΕΠ. δίνει το 
αναλογούν σε κάθε λεωφορείο ποσό (μέρισμα). 

Άρθρο 3 
Τελικές διατάξεις 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

■ Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1992 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛξΣΤΑΘΗΣ 

Αριθ. 8462 (10) 

Έγκριση μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μαιευτικής 
Γυναικολογικής Κλινικής του ιατρού Κων/νου Αστρακά στη σύζυγό 
του Αθηνά Αστρακά. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΤ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3200/55 «Περί Διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως τρο¬ 

ποποιήθηκε με το Ν.Δ. 532/70. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Α. 247/91 «Περί όρων, προϋ¬ 

ποθέσεων και διαδικασίας για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση 
Ιδιωτικών Κλινικών». 

3. Την υπ’ αριθ. 7566/19.9.92 απόφασή μας με την οποία ενεκρίθη 
η μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής από τον 
ιατρό Καλοειδά Γεώργιο στον ιατρό Αστρακά Κων/νο. 

4. Την από 1.9.92 αίτηση του ιατρού Αστρακά Κων/νου, με την 
οποία ζητάει τη μεταβίβαση της ανωτέρω κλινικής στη σύζυγό του 
Αθηνά Αστρακά, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της χορηγηθείσης με την ανωτέρω (3) 
σχετική απόφασή μας άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Μαιευτικής 
Γυναικολογικής Κλινικής του Μαιευτήρα Κων/νου Αστρακά υπό τους 
όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται ως προς τον αριθμό των κλινών 
στην ανωτέρω απόφασή μας. 

2. Η επωνυμία της ανωτέρω κλινικής θα διατηρηθεί ως «ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ», η επιστημονική διεύθυνση θα παρα- 
μείνει στον ίδιο η δε διοικητική διεύθυνση θα είναι υπό την ευθύνη της, 
προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση, Αθηνά Αστρακά. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αλεξανδρούπολη, 30 Σεπτεμβρίου 1992 

Ο Νομάρχης 
Α. ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

-*- 
Αριθ. 26773 Τ,.. (11) 

Σύσταση ίδιου Κοινοτικού Νομικού Προσώπου .στην Κοινότητα Π<*ρα- 
νύμφων Ν. Ηρακλείου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτι¬ 
κού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Παρανύμφων». 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του Π.Δ. 323/1989 «Κωδικοποί¬ 

ηση σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι¬ 
κας» των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ΦΕΚ 146/1.6.1989 τεύ- 

Α’). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/27.8.1990 

(ΦΕΚ 110/27.8.1990 τεύχος Ά). 
3. Την 64748/5.2.1991 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

σχετικά με τη σύσταση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών. 
4. Την αριθ. 13/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παρα¬ 

νύμφων, για τη σύσταση ίδιου Κοινοτικού Νομικού Προσώπου, με την 
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 
Παρανύμφων». 

5. Το γεγονός ότι δεν λειτουργούν Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων 
στις αντίστοιχες Σχολικές μονάδες, αποφασίζουμε: 

1. Συνιστούμε στην Κοινότητα Παρανύμφων ίδιο Κοινοτικό Νομικό 
Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου Παρανύμφων». 

2. Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι: 
α) Η διαχείριση των πιστώσεων, που διατίθενται για τις λειτουργικές 

δαπάνες καθαριότητας θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, 
τηλεφώνου, αναλωσίμων υλικών κ.λ.π. 

β) Η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των δι¬ 
δακτηρίων. 
γ) Η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού 

και γενικώς των διδακτηριακών εγκαταστάσεών του. 
δ) Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των 

σχολικών μονάδων, με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βι¬ 
βλιοθήκη και γενικώς με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λει¬ 
τουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται 
αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μο¬ 
νάδων. 
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3. Το Νομιχό Πρόσωπο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμ¬ 
βούλιο αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη: 

α) Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κοινότητας ως Πρόεδρο. 
β) Ένα (1) Κοινοτικό Σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του Κοι¬ 

νοτικού Συμβουλίου. 
γ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Παρανύμ- 

φων. 
δ) Τον εκάστοτε Διευθυντή του Νηπιαγωγείου Παρανύμφων. 
ε) Ένα Δημότη γονέα, μαθητή του Δημοτικού Σχολείου η Νηπιαγω¬ 

γείου Παρανύμφων, που ορίζεται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβου¬ 
λίου. 

4. Η θητεία των μελών του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου, ακο¬ 
λουθεί την Κοινοτική περίοδο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του Αντιπρόε¬ 

δρο και Γραμματέα. 
5. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: 

α) Η ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας, που ορίζεται στο ποσό των 
πενήντα χιλ. (50.000) δρχ. 

β) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους, 

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, 

δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπη¬ 
ρεσιών. 

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 

6. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε 
άλλη δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και 
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 24 Σεπτεμβρίου 1992 

Ο Νομάρχης 
ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


