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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   24550/ΕΓΔΕΚΟ 1033 (1)
Έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) για 
την κάλυψη δανείου της στον Οργανισμό Σχολικών 
Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ Α.Ε.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ−
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 7 του άρθρου 33 του Ν. 3697/2008 «Ενί−

σχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/194).

β. Των άρθρων 10 παρ. 3 και 11 του Ν. 3429/05 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 
Α΄/314).

γ. Του Ν. 2628/1998 «Σύσταση νομικού προσώπου δη−
μοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρι−
σης δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 151/Α΄).

δ. Του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

ε. Του άρθρου 4 και της παρ. 1 α του άρθρου 7 του 
Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221, όπως συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Π.Δ. 24/2010 «Ανακα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείων και τροποποιήσεις 
του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄/56). 
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στ. Της υπ’ αριθμ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579 υπουργικής 
απόφασης με θέμα: Διαδικασία λήψης δανείων με την 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις Δημόσιες 
Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α΄ ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 588/
Β΄/31.3.2009).

2. Το υπ’ αριθμ. Ε.Γ. 12.00−2491/4.2.2011 έγγραφο της ΟΣΚ 
Α.Ε. με θέμα: «Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το 
δάνειο μεταξύ ΕΤΕπ και ΟΣΚ Α.Ε. «Ελληνική Παιδεία III» |  
Εκταμίευση ποσού 50 εκ.».

3. Το υπ’ αριθμ. 514/9.2.2011 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα την έγκριση της 
εκταμίευσης της πρώτης δόσης του δανείου της ΟΣΚ 
Α.Ε. από την ΕΤΕπ.

4. Την υπ’ αριθμ. 31 απόφαση της 484ης Συνεδρία−
σης/08.02.2011 του Δ.Σ. της ΟΣΚ Α.Ε. για την έγκριση 
της άμεσης εκταμίευσης της πρώτης δόσης ύψους 50 
εκ. € από το δάνειο συνολικού ύψους 100 εκ. € που 
έχει συναφθεί μεταξύ της ΟΣΚ Α.Ε. και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/18027/0025/29/03/2011 έγκριση 
της Επταμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
16736/ΕΓΔΕΚΟ 2579/30.3.2009 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 588/Β΄/31.3.2009).

6. Το υπ’ αριθμ. ΕΓ:8926/20.4.2011 έγγραφο της ΟΣΚ 
Α.Ε. με θέμα την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για 
το δάνειο της.

7. Την από 20/04/2011 εισήγηση του Ειδικού Γραμμα−
τέα ΔΕΚΟ με θέμα «Έγκριση για παροχή εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου για τη λήψη δανείου της ΟΣΚ Α.Ε. 
από την ΕΤΕπ | εκταμίευση ποσού ύψους 50 εκατ. € 
(πενήντα εκατομμυρίων ευρώ)»

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα 
προκληθεί δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του 
Δημοσίου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογι−
στεί, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
για κάλυψη δανείου της στον Οργανισμό Σχολικών Κτι−
ρίων Α.Ε. (ΟΣΚ Α.Ε.) ποσού ύψους 50 εκατ. € (πενήντα 
εκατομμυρίων ευρώ).

Επί του ανωτέρω ποσού δανείου για το οποίο παρέ−
χεται η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου καθορίζεται 
υπέρ αυτού προμήθεια 0,5%. Περαιτέρω ασφάλειες δεν 
επιβάλλονται.

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την 
έκδοση της απόφασης εγγύησης, σύμφωνα με τα ανω−
τέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

(2)
    Επιβολή Καταλογιστικών Πράξεων. 

   Με τις αριθ. Π.Τ.Π. 991/08/16−05−2011, 992/08/16−05−2011, 
993/08/16−05−2011, 994/08/16−05−2011, 995/08/16−05−2011, 
996/08/16−05−2011, 997/08/16−05−2011, 998/08/17−05−2011, 
999/08/17−05−2011, 1000/08/17−05−2011, 1001/08/17−05−2011, 
1002/08/17−05−2011, 1003/08/17−05−2011 και 1004/08/17−05−
2011 Καταλογίστηκες Πράξεις του Δ΄ Τελωνείου Επίβλε−
ψης Συγκροτημάτων Πειραιά, η εταιρεία «ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΩΝ», νομίμως εκά−
στοτε εκπροσωπούμενη, με τελευταία γνωστή έδρα 
στον Πειραιά, Λ. Χατζηκυριάκου 15−17 και ήδη αγνώστου 
έδρας και Α.Φ.Μ. 099878410, αρμοδιότητας Φ.Α.Ε. Πει−
ραιά, κηρύχθηκε, ως αστικά συνυπεύθυνη, αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεη με το Δήμα Φώτη του Θωμά 
(DHIMA FOTO του THOMAS) Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο αυτής, με τελευταία γνωστή διεύθυνση Δημο−
φώντος 13−15 στην Αθήνα και ήδη αγνώστου διαμονής, 
για την καταβολή των συνολικώς επιβληθέντων σ’ αυτόν 
για το αδίκημα της απλής Τελωνειακής Παράβασης, 
κατά παράβαση των διατάξεων των άρθ.119Α παρ.1, 142 
παρ.1, 150, 152, 155 και επόμενα του Ν. 2960/01 «Περί Εθνι−
κού Τελωνειακού Κώδικα προστίμων συνολικού ύψους 
€ 1.400,00 (χιλίων τετρακοσίων ευρώ) πλέον Τ.Χ. και 
Ο.Γ.Α. επί Τ.Χ. 2,4%, ήτοι € 33,60 (τριάντα τρία ευρώ και 
εξήντα λεπτά).

Η ανωτέρω Περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 
152 παρ. 5 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα». 

 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ 

F

   Αριθμ. 121012/Ε3/21012 (3)
Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθ. 121870/Ε3/1870/ 

5.4.2000 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικο−
νομίας «Ρύθμισης διαδικασιών εγγραφής στα Ειδικά 
Μητρώα Εξαγωγέων» (Β΄ 530), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 205759/Ε3/25759/23.6.2004 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1450), 
και της υπ’ αριθ. 126263/Ε3/6263/4.10.2001 απόφασης 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ρύθμιση διαδι−
κασιών εξαγωγής− επανεξαγωγής, πώλησης − μετα−
πώλησης εμπορευμάτων» (Β΄ 1359).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 και 9 του ν. 936/79 «περί τροποποιή−

σεως και συμπληρώσεως των περί εξωτερικού Εμπορίου 
διατάξεων ως και καταργήσεως συναφών διατάξεων» 
(Α΄ 144), όπως αυτό αντικατεστάθηκε με το άρθρο 38 
του ν. 2778/99 (Α΄ 295) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
25 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38).

β. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α΄ 98).

γ. Του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας» (Α΄ 165).
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ε. Του π.δ. 185/6−10−2009 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7−10−2009) Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», 
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε 
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

στ. Του π.δ. .189 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/5−11−2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ζ. Του π.δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (Α΄ 154).

2. Τις προτάσεις της Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγω−
γέων Ελλάδος.

3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των εξαγωγών της χώρας
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων

1. Στο δεύτερο εδάφιο του Kεφαλαίου Ι της 121870/
Ε3/1870/2000 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οι−
κονομίας «Ρύθμισης διαδικασιών εγγραφής στα Ειδικά 
Μητρώα Εξαγωγέων» (Β−530) η φράση «των 2000 ΕURO 
ανά φόρτωση» αντικαθίσταται με τη φράση «των 20.000 
ευρώ ανά φόρτωση».

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του Κεφαλαίου VII της 
121870/Ε3/1870/2000 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας «Ρύθμισης διαδικασιών εγγραφής στα Ειδικά 
Μητρώα Εξαγωγέων» (Β΄ 530), όπως το εδάφιο αυτό 
αντικαταστάθηκε με την περίπτωση ΣΤ της 205759/
Ε3/25759/23.6.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών (Β΄ 1450), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανωτέρω βεβαίωση έχει ισχύ τριών(3) μηνών και 
καλύπτει εξαγωγική δραστηριότητα ύψους εκατόν πε−
νήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €).»

3. Μετά την παράγραφο 2 του Κεφαλαίου VI της ίδιας 
ως άνω (παρ.1) απόφασης προστίθεται παράγραφος 2α 
ως ακολούθως:

«2α Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων, στις 
οποίες ο εξαγωγέας δηλώνει τα στοιχεία των εξαγωγών 
που πραγματοποίησε το αμέσως προηγούμενο ημερολο−
γιακό έτος (είδος, αξία, χώρα κλπ), υποχρεούνται, κατά το 
πρώτο τρίμηνο του δευτέρου εξαμήνου του έτους δήλω−
σης, να αποστέλλουν τα ανωτέρω στοιχεία στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο 
οποίο τηρείται το Γενικό Μητρώο Εξαγωγέων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του 
Νομοθετικού Διατάγματος 3999/1959 (Α΄ 230).

Οι προβλεπόμενες από το ανωτέρω άρθρο ενημερώ−
σεις του Γενικού Μητρώου Εξαγωγέων αναφορικά με 
τις εγγραφές, διαγραφές, ανανεώσεις και γενικώς κάθε 
μεταβολή στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων εξακολουθούν 
να ισχύουν.»

4. Η παράγραφος 2.1. του κεφαλαίου Ι της 126263/
Ε3/6263/2001 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικο−
νομίας «Ρύθμιση διαδικασιών εξαγωγής−επανεξαγωγής, 
πώλησης−μεταπώλησης εμπορευμάτων» αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«2.1. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να πραγματοποιηθούν εξα−
γωγές, επανεξαγωγές και μεταπωλήσεις προς τρίτες 
χώρες , από εμπόρους− εξαγωγείς (πρόσωπα ή επιχει−
ρήσεις) που δεν έχει καταχωρηθεί κατά τα ως άνω η 
εξαγωγική τους επωνυμία, εφόσον πρόκειται για:

2.1.1. Εξαγωγές ή επανεξαγωγές ή μεταπωλήσεις αξίας 
μέχρι των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) ανά φόρ−
τωση, ή

2.1.2. Για εξαγωγές ή επανεξαγωγές ή μεταπωλήσεις 
και μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(150.000 €), όταν οι ενδιαφερόμενοι είναι εφοδιασμένοι 
με προσωρινή βεβαίωση εγγραφής που προβλέπεται 
στην παρ. 1 του Κεφαλαίου VII της 121870/Ε3/1870/2000 
απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, όπως 
τροποποιείται με την παρ.1 της παρούσας.».

5. Η παράγραφος 1.1. του Κεφαλαίου II της ίδιας ως 
άνω (παρ.3) απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«1.1. Για εξαγωγές ή επανεξαγωγές ή μεταπωλήσεις 
από εμπόρους −εξαγωγείς, που δεν έχουν καταχωρή−
σει την επωνυμία τους στα ειδικά μητρώα εξαγωγέων, 
αξίας άνω των 20.000 ευρώ ή 150.000 ευρώ, αντίστοιχα, 
(αξίες μέχρι τις οποίες οι παραπάνω πράξεις πραγμα−
τοποιούνται ελεύθερα, σύμφωνα με την παράγραφο 
του Κεφαλαίου Ι της παρούσας,) καθώς και για ειδικές 
περιπτώσεις εξαγωγών από επιχειρήσεις, που έχουν 
μεν την ιδιότητα του εμπόρου, αλλά δεν ασχολούνται 
με εξαγωγικές δραστηριότητες (επιχειρήσεων υπό εκ−
καθάριση, ανανέωσης μηχανολογικού εξοπλισμού μη 
εξαγωγικών επιχειρήσεων κ.λ.π).».

6. Το εδάφιο β΄ της παράγραφο 1.2. του Κεφαλαίου II 
της ίδιας ως άνω (παρ.3) απόφασης απαλείφεται.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της 
στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2011 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
     Αριθμ. Φ.5/61772/Β3 (4)
Πρακτική άσκηση φοιτητών Τμήματος Γεωπονικής 

Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/83 

«Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 56).

2. Του άρθρου 25 του ν. 1474/84 «Τροποποίηση του 
Ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ−
λάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128).

3. Της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του ν. 1566/85 
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης» (Α΄ 167).

4. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα {Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98)}.
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5. Του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια 
τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 206).

6. Της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/04 «Θέ−
ματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 48).

7. Του άρθρου 11 του ν. 2327/95 «Εθνικό Συμβούλιο Παι−
δείας, ρυθμίσεις θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκ−
παίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).

8. Του άρθρου 22 του ν. 2362/95 (Α΄ 247) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις».

9. Του άρθρου 40 του Ν. 849/78 (ΦΕΚ 232Α) όπως συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/93 (ΦΕΚ 57Α).

10. Της υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β).

11. Της παρ. 3 του άρθρου 30 του Π.Δ. 160/2008 (Α΄ 
220) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λει−
τουργίας των ΑΕΙ».

12. Το αριθ. 3164/12−7−2010 έγγραφο της Γεωπονικής 
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονί−
κης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την αποζημίωση για την πρακτική άσκηση 
που πραγματοποίησαν 370 φοιτητές του 8ου εξαμήνου 
της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. στο Αγρόκτημα του 
Α.Π.Θ., στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανί−
ων (ΜΑΙΧ) και σε διάφορες Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το καλοκαίρι του 
2010, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Σχολής 
και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82, στο 
συνολικό ποσό των € 43.660.

Η εργοδοτική εισφορά 1% για την ασφάλιση των 370 
φοιτητών προκαλεί δαπάνη ύψους € 7.481,4.

Για την αμοιβή των φοιτητών που πραγματοποιούν 
πρακτική άσκηση καθώς και για την ασφαλιστική τους 
κάλυψη, υπάρχει πίστωση στον Τακτικό Προϋπολογι−
σμό του έτους 2011 του Α.Π.Θ (Κ.Τ. 4121 Α05) τον οποίο 
βαρύνει αποκλειστικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 31 Μαΐου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Aριθμ. Φ.12/518/61284/Γ1 (5)

Διαδικασία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του 

Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, 
τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες διατάξεις».

2. Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24, 
του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις».

3. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10 , του Π.Δ. 201/1998, 
(ΦΕΚ 161, τ.Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτι−
κών Σχολείων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Τις διατάξεις της με αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 Απόφα−
σης (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8−1−2010) περί «καθορισμού αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων».

6. Τις με αριθμ. 7/2005 και 12/2006 Πράξεις του Τμή−
ματος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου.

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Από το σχολικό έτος 2011−2012, η 2η ξένη γλώσσα, 
η οποία θα διδάσκεται για δύο ώρες την εβδομάδα, 
στις Ε΄ & Στ΄ τάξεις των 6/θεσίων και άνω δημοτικών 
σχολείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ, θα είναι 
μόνο μία, Γαλλική ή Γερμανική.

2. Οι Δ/ντές των 6/θεσίων και άνω δημοτικών σχο−
λείων, καθώς και των σχολείων με ΕΑΕΠ οφείλουν να 
φροντίσουν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές και οι γο−
νείς − κηδεμόνες των μαθητών, οι οποίοι θα φοιτήσουν 
κατά το σχολικό έτος 2011−2012 στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις 
του δημοτικού σχολείου.

3. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που θα 
φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011−2012 στις Ε΄ και Στ΄ 
τάξεις του δημοτικού σχολείου θα συμπληρώσουν, μετά 
από ενημέρωση τους δήλωση της γλώσσα προτίμη’σης 
του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και θα την κατα−
θέσουν στο Δ/ντή του σχολείου τους έως 8 −6−2011.

4. Οι Δ/ντές των σχολείων, αφού συγκεντρώσουν τις δη−
λώσεις προτίμησης, εισηγούνται στο Διευθυντή Πρωτοβάθ−
μιας Εκπ/σης τη γλώσσα, η οποία θα διδαχθεί στο σχολείο 
τους και την οποία, κατά πλειοψηφία, είχαν επιλέξει οι 
μαθητές και των δύο τάξεων του δημοτικού σχολείου.

5. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπ/
σης, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Διευθυντών 
των Δημοτικών σχολείων και μεριμνώντας για την ανα−
λογική κατανομή των γλωσσών στα σχολεία αρμοδιό−
τητας τους, θα προβούν έως την 24η Ιουνίου 2011 στην 
έκδοση της τελικής απόφασης διδασκαλίας της β΄ ξένης 
γλώσσας για τα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 
2011 − 2012 και για τα επόμενα σχολικά έτη.

6. Για την επιλογή της γλώσσας ενημερώνονται εγγρά−
φως τόσο ο Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης, ο 
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 05 ή ΠΕ 07 όσο και οι γονείς 
και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου.

7. Η αξιολόγηση των μαθητών της Στ΄ τάξης που είχαν 
διδαχθεί στην Ε΄ τάξη το σχολικό έτος 2010−2011 2η 
ξένη γλώσσα διαφορετική από αυτήν που θα επιλεγεί, 
μπορούν εφόσον το δηλώσουν οι γονείς και κηδεμόνες 
τους, να μην αξιολογηθούν, αλλά υποχρεωτικά θα πα−
ρακολουθούν τη διδασκαλία του μαθήματος.

Από την εφαρμογή της παρούσας υπουργικής από−
φασης, η παρ. 5 «Δημιουργία Τμημάτων διδασκαλίας 
της 2ης ξένης γλώσσας» της με αριθμ. Φ.12/773/77094/
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Γ1/ 28−7−2006, (ΦΕΚ 1139 τ.Β΄) και η παρ. 3 «Δημιουρ−
γία Τμημάτων 2ης ξένης γλώσσας» της με αριθμ.:  
Φ. 12/620/61531/Π/31−5−2010 (ΦΕΚ 804 τ.Β΄) υπουργική 
απόφαση, παύουν να ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Μαΐου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ11321/10191/582 (6)
    Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 

του άρθρου 11 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμο−
διότητας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 

179, Α΄), «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 27 του 

π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ Α΄ 127) και της παρ. 2 του άρθ. 33 
του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272, Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98, Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (ΦΕΚ 201, Α΄), 
«Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του 
π.δ/τος 213/1992 (ΦΕΚ 102, Α΄), «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ262/7−9−2010 (ΦΕΚ 1507, 
Β΄), απόφασης του Πρωθυπουργού, «Σύσταση μιας θέσης 
Αναπληρωτή Υπουργού».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ275/30−9−2010 (ΦΕΚ 1595 Β΄) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη.

6. Τις διατάξεις του π.δ./τος 89/7−9−2010 (ΦΕΚ 154, Α΄), 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

7. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις υπ’ αριθμ. 
78/14/31−3−2011 και 87/15/7−4−2011 αποφάσεις του.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε:

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 11 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότη−
τας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (AYE 57440/13.1.38 ΦΕΚ 33, Β΄), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. Β της υπ’ αριθμ. 
Φ21/21/385/6.2.1985 (ΦΕΚ 63, Β΄) απόφασης Υπουργού 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντικαθίσταται ως ακολού−
θως:

«1. Αρμόδιο να αποφανθεί σε αίτημα αναγνώρισης 
δικαιώματος σε σύνταξη αναπηρίας, γήρατος και θανά−
του είναι το Περιφερειακό Υποκατάστημα ή , από της 
έκδοσης της κατά την παρ. 3 του άρθρου 4 απόφασης 

Διοικητή και το Τοπικό Υποκατάστημα, στην περιοχή 
του οποίου κατοικεί ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της 
οικογένειας του κατά το χρόνο υποβολής της αίτη−
σης για συνταξιοδότηση. Με απόφαση του Διοικητή 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, στους Διευθυντές των παραπάνω Υπο−
καταστημάτων, μπορεί να ανατίθεται η αρμοδιότητα να 
αποφαίνονται σε αιτήματα αναγνώρισης δικαιώματος 
σε σύνταξη αναπηρίας, γήρατος και θανάτου και για 
ασφαλισμένους που υπάγονται στην ασφαλιστική πε−
ριοχή άλλου Τοπικού Υποκαταστήματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

   F
Αριθμ. οικ 60924 (7)
      Μεταβίβαση αρμοδιότητας στο Γενικό Γραμματέα του 

ΥΥΚΑ, Ν. Πολύζου για την υπογραφή Προγραμμα−
τικής Συμφωνίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας 
ΥΥΚΑ και ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 30/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−

μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ−
βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/α/
16−03−2007).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/ 2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄) «Δι−
αχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ−
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και 
ειδικότερα το άρθρο 32 παρ.2 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3607/2007, με τον οποίο συ−
στήθηκε η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και στο οποίο εμπεριέχεται το 
Καταστατικό της (ΦΕΚ 245/Α΄/1−11−2007) και ιδίως άρθρο 
πρώτο, παρ. 4.

4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/2007) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/
ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσί−
ων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

5. Την υπ’ αριθμ. Φ1/2/6488/40/1−12−2010 Απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Κύρω−
ση του κανονισμού προμηθειών της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.».

6. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5528/09−11−2007 απόφαση της 
Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 − 2013» για κοι−
νωνική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

7. Την υπ’ αριθμ. C (2007) 5339/26−10−2007 απόφαση 
της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησι−
ακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 − 2013» 
για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε−
ριφερειακής Ανάπτυξης.
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8. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρα−
κολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στή−
ριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α΄/14−11−2000), όπως 
ισχύει.

9. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βο−
ήθειας στήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων πόρων» 
(ΦΕΚ 3/Α΄/14−01−2008)

10. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008 υπουρ−
γική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
43804/ΕΥΟΥ 2041/07−09−2009 και ισχύει

11. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρ−
ρύθμιση».

12. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
13. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
1352/τ.Β΄/17.10.2001) «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τίτλο 
«Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων» σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Ν. 2860/2000», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 154934/ΕΥΣ 1274/21.03.2002 κοινή από−
φαση (ΦΕΚ 411/τ.Β΄/05.04.2002) και ισχύει.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

15. Τα αρ. 52 και 54 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»

16. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14−2−05) 
«Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την απο−
τροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων» όπως αυτός τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10−11−05).

17. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/95) «Περί 
δημοσίου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις».

18. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4) Γ.Π οικ.139649/9−11−2010 
(ΦΕΚ 1765/10−11−2010τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέα Λοβέρδου».

19. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π 152869/20−11−2009 (Φ.Ε.Κ. 
497/ΥΟΔΔ/26−11−2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Υγείας, περί διορισμού του Νικόλαου 
Πολύζου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Υπ. Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αποφασίζουμε:

1. Την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ 
της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Εταιρείας με την Επω−
νυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλι−
σης ΑΕ» (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) για τον ορισμό της ως Δικαιούχου 
για την υλοποίηση Έργου ευθύνης του Υπουργείου και 
τον ορισμό της ως Φορέα Λειτουργίας του. Συγκεκριμέ−
να, του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την 
υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων 
υγείας του ΕΣΥ», με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη 
ενός Ενιαίου πληροφοριακού Συστήματος για την υπο−
στήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων υγεί−
ας του ΕΣΥ, οι οποίες δεν είχαν χρηματοδοτηθεί από το 
Γ ΚΠΣ, με κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική και του οποί−
ου οι εφαρμογές θα φιλοξενούνται σε DATACENTER της 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και θα προσφέρονται σαν web services στις 
μονάδες υγείας, για τις οποίες δεν υπήρξε ΟΠΣΥ στην 

προηγούμενη προγραμματική, όπως προαναφέρθηκε. Η 
υλοποίηση του νέου συστήματος θα προσφέρει συνολι−
κή και ολοκληρωμένη λύση στο χώρο της Πληροφορικής 
εξυπηρέτησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

2. Τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Γενική Γραμματέα 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για 
την κατάρτιση της Προγραμματικής Συμφωνίας, μετα−
ξύ της του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της εταιρείας με 
την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης ΑΕ» (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), καθώς και την υπογραφή 
και υποβολή των σχετικών Τεχνικών Δελτίων.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω αναφε−
ρομένου έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των δεκαοκτώ 
εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (18.500.000 €), 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα διατεθεί από το 
ΕΣΠΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Μαΐου 2011 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F

Αριθμ. 4724/20−4−2011 (8)
Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Σύναψης και 

Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έρ−
γων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
(τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 3.17 και 9.4.1).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου του Ν. 2688/99 για 

τη μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 
από ν.π.δ.δ. σε α.ε. (ΦΕΚ 40/1−3−99 τ.Α΄), όπως ισχύει, 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου έβδομου παρ. 6 
του Ν. 2688/99.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιθ του άρθρου 12 
του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρίας, που 
αφορά στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

3. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση αυτή δεν θα 
προκληθεί δαπάνη.

4. Το αριθμ. 51/6−4−2011 πρακτικό του Συμβουλίου Δ/νσης 
με το οποίο εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3.17 
και 9.4.1. του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμ−
βάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων 
και Εκποιήσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

5. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για 
τροποποίηση των παραπάνω άρθρων.

6. Τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα:
Τροποποιεί τα άρθρα 3.17 και 9.4.1 του Κανονισμού 

Προμηθειών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως εξής:
− Στο άρθρο 3.17. «Πρόχειρος διαγωνισμός» διαγρά−

φονται τα τελευταία δύο εδάφια από «η πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι τουλάχιστον 7 ημέρες» 
και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Πρόχειρος διαγωνισμός»: Είναι η διαδικασία που δι−
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ενεργείται για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πε−
δίο εφαρμογής των οδηγιών 17/2004 και 18/2004 έχουν 
προϋπολογιζόμενη αξία κάτω από ένα όριο που ορίζε−
ται εκάστοτε με απόφαση της εταιρείας και η επιλογή 
εκείνων που προσκαλούνται για υποβολή προσφοράς 
γίνεται ύστερα από συνοπτική έρευνα της αγοράς ή 
με βάση τα διατιθέμενα στην εταιρεία στοιχεία χωρίς 
δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στον ημερήσιο τύπο.

− Στο άρθρο 9.4.1. «Πρόχειρος διαγωνισμός»
• διαγράφεται από την πρώτη παράγραφο η τελευ−

ταία πρόταση από «Η πρόσκληση .... διαδίκτυο»
• προστίθεται στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 

αυτού μετά το πρώτο εδάφιο και τις λέξεις «στον ημε−
ρήσιο τύπο» το εξής: «Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδια−
φέροντος μπορεί να αναρτάται και στο διαδίκτυο».

• προστίθεται στο τέλος του άρθρου αυτού νέο εδά−
φιο ως εξής: Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να χρησι−
μοποιηθούν οι κατάλογοι προμηθευτών που τηρούνται 
από την εταιρία. Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρο−
νικά «μέσα» και το άρθρο 9.4.1. διαμορφώνεται ως εξής: 
«Πρόχειρος διαγωνισμός».

Η επιλογή εκείνων που προσκαλούνται για υποβολή 
προσφοράς γίνεται ύστερα από συνοπτική έρευνα της 

αγοράς η με βάση τα διατιθέμενα στην Εταιρία στοι−
χεία. Ο αριθμός των προσκαλουμένων είναι τουλάχιστον 
τρεις (3), εφόσον υπάρχει στην αγορά επαρκής αριθμός 
κατάλληλων επιχειρήσεων, γνωστών στην Εταιρία.

Με απόφαση της Εταιρίας μπορεί να ορίζεται ότι για 
ορισμένες από τις συμβάσεις της παραγράφου αυτής ή 
για ορισμένες κατηγορίες αυτών, η επιλογή εκείνων που 
θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά γίνεται ύστερα 
από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο−
ντος στον ημερήσιο τύπο. Η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος μπορεί να αναρτάται και στο διαδίκτυο. 
Με την απόφαση της εταιρείας ορίζονται και οι σχετικές 
προθεσμίες.

Στις περιπτώσεις των πρόχειρων διαγωνισμών μπο−
ρούν να χρησιμοποιούνται οι κατάλογοι προμηθευτών 
που τηρούνται από την εταιρία. Για την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών μπορούν να χρησιμοποιούνται απο−
κλειστικά «ηλεκτρονικά μέσα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ       
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02010920206110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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