
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 
36 του ν. 3536/2007 (Α’42) για την πρόσληψη των 
Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής θρησκείας για ένα (1) 
έτος.

2 Επιστροφή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
από την Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην 134027/Ε2/8-8-2018 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3399/τ.Β΄/10-08-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 135394/Θ1 (1)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 2 του άρ-

θρου 36 του ν. 3536/2007 (Α’42) για την πρόσλη-

ψη των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής θρησκείας 

για ένα (1) έτος. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του ν. 1920/1991 (Α’11) «Κύρωση της από 

24-12-1990 Π.Ν.Π. περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών 
Λειτουργών» (Α’ 182), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 68 του ν. 4235/2014 (Α’32), με το άρθρο 95 
του ν. 4485/2017 (Α’114), με το άρθρο 1 του ν. 4511/2018 
(Α’2) και με το άρθρο 48 του ν. 4559/2018 (Α’ 142),

β) των άρθρων 36 έως 39 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) 
όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του 

ν. 4115/2013 (Α’ 24) και τροποποιήθηκαν και ισχύουν με 
το άρθρο 6 του ν. 4283/2014 (Α’ 189) και με την παρ. 4 
του άρθρου 48 του ν. 4559/2018 (Α’ 142),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Το π.δ. 70/2015 (Α’114) «Μετονομασία του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Το π.δ. 125/2016 (Α’210) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 18/2018 (Α’31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για ένα (1) έτος η κατ’ εξαίρεση πεντα-
ετής προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του 
ν. 3536/2007 (Α’ 42) όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
48 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 882 (2)
Επιστροφή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 

από την Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ4 της παραγρά-

φου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», (ΦΕΚ 222 Α΄/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 «Κα-
νόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες 
Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122 A΄/2009).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμι-
ση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α΄/1994), όπως 
ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γέ-
νει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και 
δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/1994.), όπως ισχύουν.

6. Την 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τλ.» (ΦΕΚ 3690 Β΄/2014), 
όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι-
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1999), όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).

8. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/
0004/9-9-2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Δια-
χείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου 
του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).

9. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A /2015).

10. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β/2015).

11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).

12. Την 1300/05-08-2014 απόφαση του Αν. Υπουργού 
Οικονομικών για την έκδοση, στις 11-08-2009, ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών με σκοπό την 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (ΦΕΚ 
2192 Β/2014).

13. Την από 8-8-2018 επιστολή της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., απο-
φασίζουμε:

1. Την απόδοση στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ-
μία «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
Α.Ε.» (Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε.) του ποσού των τριάντα πέντε εκατομ-

μυρίων ευρώ (€ 35.000.000,00) με ισόποση επιστροφή 
από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο ομολόγων 
ίσης ονομαστικής αξίας, σύμφωνα με την περίπτωση 1 
της υποπαραγράφου Γ4 της παραγράφου Γ του άρθρου 
πρώτου, του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α/2012). Το παραπά-
νω ποσό θα χρησιμοποιηθεί από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. προς 
τα πιστωτικά ιδρύματα, που αφορούν εκκαθαρισμένες 
καταπτώσεις εγγυήσεων της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. προς αυτά. Τα 
ομόλογα που θα επιστραφούν αφορούν εγγυήσεις που 
έχουν εκκαθαριστεί μέχρι την 30/6/2018 και οι οποίες 
παρασχέθηκαν από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε. σε πιστωτικά ιδρύ-
ματα σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3066/2002 
(ΦΕΚ 252 Α/2002) και 3912/2011 (ΦΕΚ 17 Α/2011).

2. Τα ανωτέρω ομόλογα είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, 
έχουν κωδικό αριθμό (ISIN) GR0514023200, ημερομηνία 
έκδοσης 11.08.2014 και λήγουν στις 10.08.2019.

3. Ημερομηνία διακανονισμού της ανωτέρω συναλλα-
γής μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε. 
ορίζεται η 20η Αυγούστου 2018. Μετά την επιστροφή 
τους οι τίτλοι ακυρώνονται.

4. Επιπλέον της ανταλλαγής των ομολόγων συνολικής 
ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ 
(€ 35.000.000,00) με ισόποσα μετρητά, στις 20/8/2018, 
το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στην Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε. το 
ποσό των αντίστοιχων δεδουλευμένων τόκων, το οποίο 
στη συνέχεια θα επιστραφεί από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε. στο 
Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α/2009).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2018, η οποία θα καλυφθεί από μετα-
φορά πιστώσεων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
σε ΚΑΕ για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
 Στην 134027/Ε2/8-8-2018 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 3399/τ.Β΄/10-8-2018 και αφορά στον 
επανακαθορισμό περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη σελίδα 42539, 
διορθώνεται το τμήμα του πίνακα που αφορά στην ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ως 
εξής:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΜΩΝ-
ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02034191608180004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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