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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 434
17 Μαρτίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 5205/11
(1)
Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε−
ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005
υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι μετακινούνται
από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, με
σκοπό την παροχή υπηρεσίας, στο πλαίσιο σύμ−
βασης προμήθειας μεταξύ επιχείρησης εγκατε−
στημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και
αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της
στην Ελλάδα.

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε−
ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005
υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι μετακινούνται
από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, με
σκοπό την παροχή υπηρεσίας, στο πλαίσιο σύμ−
βασης προμήθειας μεταξύ επιχείρησης εγκατε−
στημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και
αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της
στην Ελλάδα. .....................................................................................
1
Καθορισμός Πλαισίου Συνεργασίας Υπουργείου Παι−
δείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
Κέντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ, για την εφαρμο−
γή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. .................................. 2
Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος Αντικειμε−
νικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας
των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός
σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, του
Δήμου Φιλοθέης−Ψυχικού, Περιφερειακής Ενότη−
τας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Ατ−
τικής». ....................................................................................................... 3
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά−
λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε−
ζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»
συνολικού ποσού 950.000.000 ευρώ. ............................ 4

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 3386/05
(ΦΕΚ 212/Α΄) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική έντα−
ξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικρά−
τεια».
2. 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
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
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3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/23291/05.11.2010 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για
καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για
ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρα Τζάκρη (ΦΕΚ 1747 Β΄).
4. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/07.10.2009) «Ανασύ−
σταση 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».
5. Την υπ’ αριθ. Υ271/30.09.2010 (ΦΕΚ 1595/τ.Β΄/2010)
απόφαση του πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη.
6. Την αριθ. οικ. 20854/54/20.10.2010 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειο
Κεγκέρογλου και Άννα Νταλάρα (ΦΕΚ 1673 Β΄).
7. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξει−
δικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση η οποία
είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα (στο εξής «επιχεί−
ρηση τρίτης χώρας») και ο οποίος, όπως προβλέπεται
από σχετική σύμβαση, την οποία η επιχείρηση, όπου
απασχολείται, έχει συνάψει με επιχείρηση εγκατεστη−
μένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (στο εξής «επιχείρηση
Ε.Ε, ή Ε.Ο.Χ.»), οφείλει να παρέχει συγκεκριμένη υπη−
ρεσία προς επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητές
της στην Ελλάδα, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας
τεχνικού εξοπλισμού μεταξύ της τελευταίας και της
εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιχείρησης,
χορηγείται άδεια διαμονής, εφόσον πληρούνται οι ακό−
λουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου και έχει λάβει
ειδική θεώρηση εισόδου.
β. Η επιχείρηση τρίτης χώρας, από την οποία μετα−
κινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, έχει συνάψει με την
επιχείρηση Ε.Ε.ή Ε.Ο.Χ. σύμβαση, με την οποία προ−
βλέπεται η παροχή προς τρίτη επιχείρηση, η οποία
προμηθεύεται από την επιχείρηση Ε.Ε.ή Ε.Ο.Χ τεχνικό
εξοπλισμό, συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρο−
νται στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και
εκπαίδευση για τον χειρισμό και την συντήρηση του
εξοπλισμού αυτού.

γ. Η επιχείρηση, που ασκεί τις δραστηριότητές της
στην Ελλάδα και προς την οποία μετακινείται ο υπή−
κοος τρίτης χώρας, έχει συνάψει με την αναφερόμενη
στην ανωτέρω περ. (β) επιχείρηση Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ, σύμβαση
προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού, με την οποία προβλέ−
πεται, η παροχή προς αυτήν συγκεκριμένων υπηρεσιών,
που αναφέρονται, αποκλειστικώς, στην εγκατάσταση,
δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση για τον χειρισμό
και την συντήρηση του εξοπλισμού αυτού, το διάστημα
παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα
των ατόμων που θα απασχοληθούν για την παροχή των
εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και η ανάληψη των εξόδων
διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
επιστροφής των εν λόγω ατόμων.
δ. Ο υπήκοος της τρίτης χώρας θα παράσχει, απο−
κλειστικά, υπηρεσίες στο πλαίσιο της αναφερόμενης,
στην ανωτέρω περ. (β), σύμβασης.
ε. Εάν οι υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχει ο
υπήκοος της τρίτης χώρας συνδέονται με την άσκηση
των αναφερόμενων στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ο εν λόγω υπήκοος
οφείλει να διαθέτει τα αντίστοιχα προσόντα, η διαθε−
σιμότητα των οποίων τεκμηριώνεται με τη λήψη βε−
βαίωσης επαγγελματικής επάρκειας από τη Διεύθυνση
Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις προβλέψεις
του άρθρου 2 της παρούσης.
Εάν οι ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες αφο−
ρούν δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2
του Κανονισμού 303/2008/ΕΚ, ο ενδιαφερόμενος οφείλει
να διαθέτει αναλόγως το προβλεπόμενο στο άρθρο 4
του εν λόγω Κανονισμού Πιστοποιητικό.
2. Η επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητές της
στην Ελλάδα και προς την οποία μετακινείται ο υπήκοος
τρίτης χώρας υποβάλλει στη Διεύθυνση Υποστήριξης
Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας αί−
τηση/δήλωση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαι−
ολογητικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτή−
ματος Β της παρούσης.
3. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών εξετάζει
τα ως άνω δικαιολογητικά και, αναλόγως, χορηγεί
εντός 20 ημερών τις αιτούμενες βεβαιώσεις επαγ−
γελματικής επάρκειας, υπόδειγμα των οποίων πα−
ρέχεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης, για τους
εργαζόμενους στην ως άνω επιχείρηση, που πρό−
κειται να ασκήσουν τις δηλωθείσες επαγγελματικές
δραστηριότητες.
4. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών διαβιβάζει
κατάλογο με τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών
που πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης ε΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος στην Διεύθυνση Μετα−
ναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς
και στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή προκειμένου
αυτή να χορηγήσει την ειδική θεώρηση εισόδου.
Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής
1. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής κατα−
τίθεται στην Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.
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2. Η άδεια διαμονής χορηγείται, με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, για τον χρόνο που απαιτείται για την
εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής υποχρέω−
σης από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει
συνολικά το ένα (1) έτος. Δεν χωρεί ανανέωση της εν
λόγω άδειας διαμονής για κανένα λόγο.
3. Ο αριθμός των κατόχων αδειών διαμονής, με βάση
τις διατάξεις της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει
τον αριθμό των πέντε (5) προσώπων ανά εταιρεία.
4. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
την χορήγηση της άδειας διαμονής στους υπαγομένους
στην περίπτωση 1 της παρούσας ως κατωτέρω:
α) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου
ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την
χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση
εισόδου.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας
τεχνικού εξοπλισμού μεταξύ της επιχείρησης η οποία
είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της
επιχείρησης που ασκεί την δραστηριότητά της στην
Ελλάδα, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκε−
κριμένων υπηρεσιών που αφορούν αποκλειστικώς στην
εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση
για τον χειρισμό και την συντήρηση του εξοπλισμού αυ−
τού, το διάστημα παροχής των υπηρεσιών και ο αριθμός
και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ της
επιχείρησης, η οποία είναι εγκατεστημένη σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου και της εγκατεστημένης σε τρίτη χώρα
επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι η εγκα−
τεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιχείρηση της
αναθέτει την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης με
την εγκατεστημένη στην Ελλάδα επιχείρηση.
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δ) Αποδεικτικό μισθοδοσίας της επιχείρησης από τη
οποία μετακινούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών, επίσημα
επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από την οποία να προ−
κύπτει ότι οι αποδοχές τους δεν είναι μικρότερες από τις
οριζόμενες στις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργα−
σίας, ανάλογα με την ειδικότητα των εργαζομένων.
ε) Πιστοποιητικό υγείας που θα βεβαιώνει ότι ο υπή−
κοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο,
σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο
για τη δημόσια υγεία.
στ) Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 92 του ν. 3386/05, όπως ισχύει.
ζ) Βεβαίωση της εταιρείας, από την οποία μετακινού−
νται οι εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών, ότι αναλαμ−
βάνει την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτι−
κής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
η) Ορισμός νομίμου εκπροσώπου στη χώρα μας ο
οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εργατικής
νομοθεσίας. Ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο εργοδότης
της επιχείρησης υποδοχής είναι αλληλεγγύως υπεύθυ−
νοι και υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την εργατι−
κή νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ

ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ ʌİȡ. (İ) ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1 Ƞȣ ȐȡșȡȠȣ 1
1.
2.
3.
4.
5.

ǼțĲȑȜİıȘ ȝİȜȑĲȘȢ, İʌȓȕȜİȥȘ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ıȣȞĲȒȡȘıȘ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ.
ǾȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ
ȋİȚȡȚıȝȩȢ ȂȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ
ǼțĲȑȜİıȘ, ıȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ İʌȚıțİȣȒ ȣįȡĮȣȜȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
ǼțĲȑȜİıȘ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ țĮȣıĲȒȡȦȞ ȣȖȡȫȞ Ȓ ĮİȡȓȦȞ țĮȣıȓȝȦȞ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻ
ǹǿȉǾȈǾ / ǻǾȁȍȈǾ ȆȇȅȈȍȇǿȃǾȈ ǹȈȀǾȈǾȈ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀȍȃ
ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃ
ǹ. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ ȉȇǿȉǾȈ ȋȍȇǹȈ
1.
2.
3.
4.
5.

ǼʌȦȞȣȝȓĮ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȀȡȐĲȠȢ
ȈĲȠȚȤİȓĮ İțʌȡȠıȫʌȠȣ
5.1 ǼʌȫȞȣȝȠ
5.2 ǵȞȠȝĮ
5.3 ǻȚİȪșȣȞıȘ
5.4 ȉȘȜȑĳȦȞȠ
5.5 E-mail

Ǻ. ȈĲȠȚȤİȓĮ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ:
ȈĲȠȚȤİȓĮ İțʌȡȠıȫʌȠȣ
1.
ǼʌȫȞȣȝȠ
2.
ǵȞȠȝĮ
3.
ǻȚİȪșȣȞıȘ
4.
ȉȘȜȑĳȦȞȠ
5.
E-mail
ī. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
1.
2.
3.
4.

ǼʌȦȞȣȝȓĮ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȈĲȠȚȤİȓĮ İțʌȡȠıȫʌȠȣ
5.1 ǼʌȫȞȣȝȠ
5.2 ǵȞȠȝĮ
5.3 ǻȚİȪșȣȞıȘ
5.4 ȉȘȜȑĳȦȞȠ
5.5 E-mail

6

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ȑȡȖȠȣ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȟİȚ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ ĲȘȢ ĲȡȓĲȘȢ
ȤȫȡĮȢ

ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȐĲȦșȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȒȢ ȝĮȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ İțȐıĲȠȣ, ȤȠȡȘȖȘșȠȪȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ İʌȐȡțİȚĮȢ.
ȉȅȆȅȈ - ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȅ ǻǾȁȍȃ
ȊȆȅīȇǹĭǾ ȉȅȊ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ ȉǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
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Ǿ İȞȩĲȘĲĮ ǻ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ ȤȦȡȚıĲȐ țĮȚ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ.
ǻ1. ȆȡȠıȦʌȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ:
1. ǼʌȫȞȣȝȠ
2. ǵȞȠȝĮ
3. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ
4. ǿșĮȖȑȞİȚĮ
5. ǹȡ. ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ
ǻ2. ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ:
1. ȀȡȐĲȠȢ ȞȩȝȚȝȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
2. ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Įıțİȓ ıĲȠ țȡȐĲȠȢ ȞȩȝȚȝȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ ȞȩȝȚȝĮ ʌȡȠıȩȞĲĮ
3. ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮıțȘșİȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ

ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ

ǻ3. ǼʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ ĲĮ țȐĲȦșȚ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
ǹ. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ
Ǻ. ǹʌȠįİȚțĲȚțȐ ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ ʌȡȠıȩȞĲȦȞ ĲȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ:
Į. ǱįİȚĮ ǹıțȒıİȦȢ ǼʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ, Įʌȩ ĲȠ țȡȐĲȠȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ,
ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȘ, ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ Įʌȩ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ İțįȠȪıĮȢ ĲȘȞ ǱįİȚĮ ǹȡȝȩįȚĮȢ
ǹȡȤȒȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ țĮȚ Ș ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ Ȓ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ Ȓ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ ʌȠȣ Ƞ țȐĲȠȤȩȢ ĲȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮıțȒıİȚ
ıĲȠ țȡȐĲȠȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ( įȘȜĮįȒ, Ĳȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țȐȞİȚ, ʌȫȢ țĮȚ ʌȠȪ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮıȤȠȜȘșİȓ
ıĲȠ țȡȐĲȠȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ Ƞ țȐĲȠȤȠȢ ĲȘȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ǱįİȚĮȢ).
ȕ. ȉȓĲȜȠȢ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ
ǹȡȝȩįȚĮȢ ǹȡȤȒȢ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ, ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ İțʌĮȚįİȣĲȚțȩ
İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ ĲȓĲȜȠȣ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ.
Ȗ. ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȡȠȨʌȘȡİıȓĮȢ, İʌȚțȣȡȦȝȑȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ǹȡȝȩįȚĮ ǹȡȤȒ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ.
ǼȐȞ ȠȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮıțȘșȠȪȞ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ,
ĮĳȠȡȠȪȞ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 2 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ 303/2008/ǼȀ, Ƞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 4 ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ
ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ țĮȚ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȦȢ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ
ʌȡȠıȩȞĲȦȞ.
ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ:
Į) ıİ İʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ țĮȚ
ȕ) ıİ İʌȓıȘȝȘ ȝİĲȐĳȡĮıȘ (ʌȜȘȞ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ/ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ).
Ǿ İʌȚțȪȡȦıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ țĮȚ Ș İʌȓıȘȝȘ ȝİĲȐĳȡĮıȘ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ İȓĲİ ıĲȠ țȡȐĲȠȢ
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ İȓĲİ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ī

ǹșȒȞĮ ……………..
īǼȃǿȀǾ īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ǺǿȅȂǾȋǹȃǿǹȈ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȊȆȅȈȉǾȇǿȄǾȈ ǺǿȅȂǾȋǹȃǿȍȃ
ȉĮȤ. ǻ/ȞıȘ :ȂİıȠȖİȓȦȞ 119
ȉĮȤ. Ȁȫį.
:101 92 ǹșȒȞĮ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ :
ȉȘȜȑĳȦȞȠ
:

ȆȡȠȢ:

ǺǼǺǹǿȍȈǾ
ǺİȕĮȚȠȪĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ/Ș ……………………………………………1 , ȞȩȝȚȝĮ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠȢ/Ș
țȐĲȠȤȠȢ
ĲȠȣ
……………………………………………………………………………..2
ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ȞȩȝȚȝİȢ
………………………………………………………………………………3,
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ
ȖȚĮ
ĲȘȞ
ȐıțȘıȘ
ĲȦȞ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ
……………………..…………………………………………………….4.

1

ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȀȡȐĲȠȢ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
3
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ Ȓ ĲȓĲȜȠȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ (ĮȞ ĲȠ İʌȐȖȖİȜȝĮ Ȓ Ș İțʌĮȓįİȣıȘ įİȞ İȓȞĮȚ ȞȠȝȠșİĲȚțȐ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ
țȡȐĲȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ)
4
ȅȞȠȝĮıȓĮ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ
2
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Αριθμ. 24146/Γ7
(2)
Καθορισμός Πλαισίου Συνεργασίας Υπουργείου Παι−
δείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Κέ−
ντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ, για την εφαρμογή προ−
γραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 6 του άρθ.7 και την παρ.14 του άρθ. 8 του
ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση των ατόμων με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2) Το άρθρο 2 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ Α΄ 110) «Για την
Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις».
3) Την υπ’ αριθμ. Υ274/2000 (ΦΕΚ Β΄ 1595/2010) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων της
Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά».
4) Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2672/3−12−2009 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).
5) Την υπ’ αριθ. Γ2/806/12−02−1993 (ΦΕΚ Β΄ 134/1993)
Κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Συμβου−
λευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)».
6) Τις υπ’ αριθ. Γ1/377/865/18−09−1992 (ΦΕΚ Β΄ 577/1992)
και Γ2/4867/28−08−1992 (ΦΕΚ Β629/1992) αποφάσεις του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σχολι−
κές Δραστηριότητες» και την υπ’ αριθ. Φ.18/160/Γ1/1132/
6−12−2001 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
7) Τα εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
(Π.Ι.) Αναλυτικά Προγράμματα Αγωγής Υγείας με τις
πράξεις 17/4−12−2001 Τμήμα Π/θμιας, 21/24−9−2001 Τμήμα
Δ/θμιας και 24/6−9−2001 Τμήμα Τ.Ε.Ε. και τις εγκυκλίους
Φ.11.2/818/78436/Γ1/25− 7−2002 και Γ2/6006/7−11−2001 των
Διευθύνσεων Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8) Τις υπ’ αριθμ 21072β/Γ2/28−02−2003 (ΦΕΚ Β304/2003)
«Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπου−
δών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
(Α.Π.Σ.)…» και υπ’ αριθμ. Γ2/5051ε/27−09−2001 (ΦΕΚ Β΄
1376/2001) «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, Πρόγραμμα Σπουδών
Νηπιαγωγείου, Ευέλικτη Ζώνη, Πρόσθετες διαθεματι−
κές προσεγγίσεις» αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9) Τα σχετικά αιτήματα των κέντρων πρόληψης του
Ο.ΚΑ.ΝΑ. προς το ΥΠΔΒΜΘ.
10) Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κρά−
τους και για τον Προϋπολογισμό του ΟΚΑΝΑ.
11) Την αναγκαιότητα συνεργασίας με τα Κέντρα Πρό−
ληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. για την αποτελεσματική εφαρμογή
των προγραμμάτων πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης στο
πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, αποφασίζουμε:
*02004341703110012*

1. Τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων με τα κέντρα πρόληψης
του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), στο
πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, με στόχο την πρόληψη και
την προαγωγή της υγείας του μαθητικού πληθυσμού.
2. Οι εκπ/κοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι
αναλαμβάνουν την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής
Υγείας με θέματα που αφορούν στους βασικούς άξο−
νες «Ψυχική Υγεία−Διαπροσωπικές Σχέσεις», «Πρόληψη
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών» ή επί μέρους θέματα
συναφή με τους παραπάνω άξονες, συνεργάζονται με
τα Κέντρα Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. της περιοχής τους,
δια μέσου των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σ.Σ.Ν.
3. Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων, οι Υπεύθυνοι
Αγωγής Υγείας και Σ.Σ.Ν., οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι
Προϊστάμενοι Επιστημονικής−Παιδαγωγικής Καθοδήγη−
σης οφείλουν να στηρίζουν, να προωθούν και να διευ−
κολύνουν τη συνεργασία των σχολείων με τα Κέντρα
Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
4. Τα Κέντρα Πρόληψης Ο.ΚΑ.ΝΑ., με την έναρξη της
σχολικής χρονιάς ενημερώνουν εγγράφως τους Υπευ−
θύνους Αγωγής Υγείας και Σ.Σ.Ν. καθώς και τους Διευ−
θυντές των σχολικών μονάδων της περιοχής τους, για
συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να εφαρμόσουν
σχετικά με θέματα που αφορούν τους προαναφερό−
μενους άξονες, καθώς και την πρόληψη και επίλυση
κοινωνικών προβλημάτων στη σχολική κοινότητα.
5. Οι Δ/ντές και οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολι−
κών μονάδων, δύναται να διοργανώνουν κοινές συνα−
ντήσεις μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σ.Σ.Ν.
με τον Υπεύθυνο και τα στελέχη του Κέντρου Πρόλη−
ψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. της περιοχής τους, όπου μπορούν να
συμμετέχουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι, ο Προϊστάμενος
Επιστημονικής−Παιδαγωγικής καθοδήγησης, ο Πρόεδρος
ή εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
κ.ά., προκειμένου να συζητήσουν για πιθανά προβλήματα
του σχολείου και να συμβάλλουν στον τελικό σχεδιασμό
πρόληψης ή αντιμετώπισης αυτών με ολοκληρωμένο
πρόγραμμα παρέμβασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες
του κάθε σχολείου. Τη διοργάνωση συναντήσεων μπορεί
να αναλαμβάνουν και τα στελέχη των κέντρων Πρόλη−
ψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
6. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και παρέμβαση
στους γονείς και κηδεμόνες, σε συνεργασία με την το−
πική κοινωνία και την ευρύτερη τοπική αυτοδιοίκηση.
7. Τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης, στο πλαίσιο
της εφαρμογής του προγράμματος, στηρίζουν τους
εκπ/κούς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προ−
γράμματος στο σχολείο με επιμόρφωση και τακτές συ−
ναντήσεις και μπορούν να συμμετέχουν στη βιωματική
ομαδοσυνεργιακή διαδικασία των μαθητών/τριών μαζί
με τον εκπαιδευτικό, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
8. Ως υποστηρικτικό υλικό θα χρησιμοποιείται το «Στη−
ρίζομαι στα πόδια μου» του ΕΠΙΨΥ−Ο.ΚΑ.ΝΑ, το «Ψυ−
χική Υγεία−Διαπροσωπικές Σχέσεις» του Υπουργείου
Παιδείας, καθώς και υλικό άλλων φορέων, εγκεκριμένο
από το Π.Ι..
9. Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονι−
άς, οι Δ/ντές και οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολι−
κών μονάδων, μπορούν να επικοινωνούν με τα Κέντρα
Πρόληψης για τη συνεργασία τους στην αντιμετώπιση
πιθανών άλλων σχετικών προβλημάτων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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10. Η συνεργασία και το πρόγραμμα κοινοποιείται στη
Διεύθυνση Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπ/σης καθώς και στον
Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης, ο οποίος και το κοινοποιεί
στην Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας.
11. Στο τέλος της υλοποίησης του προγράμματος
υποβάλλεται έκθεση−αξιολόγηση από τους Υπευθύνους
Αγωγής Υγείας και Σ.Σ.Ν. και από τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη
Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ και στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. δια μέσω των Δι−
ευθύνσεων και των Περιφερειακών Δ/ντων Εκπ/σης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
Αριθμ. ΠΟΛ: 1040
(3)
Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος Αντικειμενικού
Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινή−
των που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέ−
ης−Ψυχικού, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα
Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982
(ΦΕΚ 43/Α΄), όπως το άρθρο 41α προστέθηκε με το άρ−
θρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α΄), και του άρθρου 14
του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του
ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 14 του
ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α΄) που προβλέπει αναπροσαρμογή
των αντικειμενικών αξιών το βραδύτερον ανά διετία.
4. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής,
όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση
(υποδομή, συγκοινωνία κ.λ.π.), εμπορικότητα δρόμων,
πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικο−
πέδου).
5. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικό−
πεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη κ.λ.π.), πρόσοψη
(σε αίθριο, σε πλατεία κ.λ.π.), όροφος, επιφάνεια, παλαι−
ότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός,
πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λ.π.), δέσμευση
(διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κλπ).
6. Την απόφασή μας με αρ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/
30−12−2005, ΠΟΛ.1158 (ΦΕΚ 1982/Β΄/2005), που αφορά
«Αναπροσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμε−
νικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέ−
ας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων
ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου
όλων των περιφερειών της χώρας».
7. Την απόφασή μας με αρ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27−02−2007,
ΠΟΛ.1034 (ΦΕΚ 269/Β΄/2007), που αφορά «Αναπροσαρμογή
τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της
φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβα−
ζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχε−
δίου όλων των περιφερειών της χώρας» όπως αυτή ισχύει
σήμερα.
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8. Την απόφασή μας με αρ. 1088318/2449/00ΤΥ/Δ΄/
19−09−2009 (ΦΕΚ 2003/Β΄/168−09−2009), που αφορά
«Επανέκδοση της υπ’ αριθμ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/
27−02−2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών ως προς την τιμή της Β΄ Ζώνης Ψυχικού,
σε συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας».
9. Το γεγονός ότι μετά την με αριθμό 3626/2010 από−
φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταργήθηκε
η καθορισθείσα με την με αριθ. 1088318/2449/00ΤΥ/Δ΄/
19−09−2009 απόφασή μας τιμή της Β΄ Ζώνης Ψυχικού,
με αποτέλεσμα για τις υπόλοιπες Ζώνες του Ψυχικού
να ισχύουν οι καθορισθείσες τιμές με την με αριθ.
1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27−02−2007 απόφασή μας, ενώ για
την Β΄ Ζώνη να ισχύει η καθορισθείσα τιμή με την προ−
γενέστερη 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30−12−2005 απόφασή
μας, με αποτέλεσμα τη μη ενιαία αντιμετώπιση όλων
των περιοχών του Ψυχικού και τη διατάραξη της ορθής
κλιμάκωσης των τιμών από Ζώνη σε Ζώνη.
10. Την απόφασή μας με αρ. 1067780/82/Γ0013/09.06.94
ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ 549/Β΄/15.07.94) όπως ισχύει σήμερα, με
την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποι−
ούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία
μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός
σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.
11. Την από 14/12/2010 εισήγηση της αρμόδιας επιτρο−
πής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 στην οποία περι−
λαμβάνεται το πόρισμά της.
12. Την αριθμ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ.
1725/Β΄/03.11.2010) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσε−
λά».
13. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον
Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Aναπροσαρμόζουμε τις τιμές των αποφάσεών μας με
αριθ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30−12−2005 και 1020564/487/
00ΤΥ/Δ΄/27−02−2007, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, για
τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινή−
των όσον αφορά τις εντός σχεδίου περιοχές της Δημο−
τικής Κοινότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης−Ψυχικού
, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της
Περιφέρειας Αττικής (πρώην: Δήμου Ψυχικού, Νομού
Αττικής), ως εξής:
ΔΗΜΟΣ: ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΨΥΧΙΚΟΥ
1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.)
Ανάλογα με την Τ.Ζ. και το Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1
στις σελίδες 6 − 7 και 8 − 9
2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.)
Για όλες τις Ζώνες Σ.Ο.: 1,00
3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.)
ΧXΧIV: 0,60
4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ)
Ανάλογα με το Σ.Ε. και το Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 2
στις σελίδες 10 – 11
5. ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Α Ζώνη:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Γραμμικές
ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦ. (από Χάουλαντ μέχρι
Κων/πόλεως) αριστερά
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (από Θεοτόκη
μέχρι Αχ. Παράσχου) αριστερά
ΔΡΥΑΔΩΝ (από Αχ. Παράσχου μέχρι
Όριο Σχεδίου Πόλεως) αριστερά
ΚΟΡΥΤΣΑΣ (από Μπιζανίου μέχρι
Διαδόχου Παύλου) αριστερά
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (από Στεφ.
Δέλτα μέχρι Μπιζανίου) αριστερά
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (από Κωνσταντινουπόλεως
μέχρι Κορυτσάς) αριστερά

10.000 €

ΔΑΦΝΗΣ – ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ –
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΚΑΣ – Θ.
ΔΟΛΑΣΙΚ – ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ –
ΔΡΥΑΔΩΝ – ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ –
ΚΟΡΥΤΣΑΣ – ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦ.
– ΧΑΟΥΛΑΝΤ – ΚΟΚΚΩΝΗ –
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ –
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΗ – ΑΛ.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ –
ΥΑΚΙΝΘΩΝ – ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ – ΙΛΙΣΣΟΥ –
ΧΛΟΗΣ − ΔΑΦΝΗΣ

8.000 €

Γ Ζώνη:

Γραμμική
ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦ. (από Κηφισίας μέχρι
Χάουλαντ) αριστερά

6.000 €

Δ Ζώνη:

ΣΤΕΦ. ΔΕΛΤΑ – ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ) – ΜΟΥΣΩΝ –
ΑΦΝΗΣ – ΧΛΟΗΣ – ΙΛΙΣΣΟΥ – ΠΑΠΑΔΙΑΜΑ−
ΝΤΗ – ΥΑΚΙΝΘΩΝ – 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ –
ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΚΑΛΛΑΡΗ – ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ – ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΟΚΚΩΝΗ – ΧΑΟΥΛΑΝΤ –
ΣΤΕΦ. ΔΕΛΤΑ

6.000 €

Ε Ζώνη:

Γραμμική
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ)
(από Κύπρου μέχρι Στεφ. Δέλτα) αριστερά

4.500 €

ΣΤ Ζώνη:

ΜΟΥΣΩΝ – ΜΠΛΕΣΣΑ – ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ –
ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ – ΡΟΥΠΕΛ – ΟΡΙΟ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ – ΔΑΦΝΗΣ −
ΜΟΥΣΩΝ

5.500 €

Ζ Ζώνη:

Γραμμικές
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ)
(από Μουσών μέχρι Βίκτωρος Ουγκώ)
αριστερά
ΜΟΥΣΩΝ (από Κηφισίας μέχρι Μπλέσσα)
δεξιά

4.500 €

Β Ζώνη:

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει από την ημέρα
δημοσίευσής της.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
Αριθμ. Οικ. 2/18736/0025
(4)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ−
ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με
την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» συνολικού
ποσού 950.000.000 ευρώ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όλοι οι δρόμοι – λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.
Άρθρο 2
Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των
ακινήτων τα οποία βρίσκονται στις περιοχές του άρ−
θρου 1 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις
της με αρ. 1067780/82/Γ0013/09−06−1994 ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ
549/Β΄/1994) απόφασής μας, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
Άρθρο 3
Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των
κτισμάτων των ειδικών κτιρίων εφαρμόζονται οι τι−
μές αφετηρίας, όπως ορίσθηκαν με την με αριθμ.
1020562/486/00ΤΥ/Δ/27−02−2007 ΠΟΛ.1033 (ΦΕΚ 268/
Β΄/2007) απόφασή μας.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Tου άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄).
(β) Tου Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄).
(γ) Tου άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
(δ) Tου Προεδρικού Διατάγματος με αριθ. 185/6−10−2009
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευ−
ση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε
«Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας −Θράκης
σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μα−
κεδονίας −Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009)
(ε) Tης κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.
2672/03.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄
2408/03.12.2009).
2. Την υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης»
(ΦΕΚ 2471 B΄).
3. Την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων
των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά
ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).
4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).
5. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ν. 560/2008 και Ν. 690/2009.
6. Την με αριθμ. 1559/28−01−2011 αίτηση της τράπεζας
με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε».» και το με
αριθμ. 1250/26−01−2011 απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ
της τράπεζας.
7. Την υπ’ αρ. 07/16−02−2011 απόφαση Διυπουργικής
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8. Το υπ’ αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας της
Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος και
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων) σχετικά
με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμετοχής των
πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για
την ενίσχυση τη ρευστότητας της οικονομίας.
9. Την με ΑΠ 133/11−02−2011 εισήγηση της Τράπεζας
της Ελλάδος.
10. Την με αριθμ. 59181/Β2585/24−12−2010 (ΦΕΚ 2015/Β΄/
24−12−2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για
την παράταση του προγράμματος.
11. Τον Ν. 3872/2010 (άρθρο 7) με τον οποίο αυξήθηκε το
πρόγραμμα ρευστότητας των τραπεζών κατά επιπλέον 25
δις ευρώ 12. Την με αριθμ. 665/Β2630/10−01−2011 (ΦΕΚ 5/Β/10−
01−2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει:
Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως
της τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε.», συνολικής ονομαστικής αξίας 950.000.000 ευρώ,
σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί:
(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το
Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία
Υπογραφής.
Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δη−
μοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομι−
κών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26−01−2009 απόφαση του,
βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι, μεταξύ
άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκκλητη
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής υπέρ των
Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους Όρους της
Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης Εγγύησης.
Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−
νυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα,
οδός Αμερικής αρ. 4.
Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα
από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 17.02.2011,
ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας
950.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προγράμμα−
τος (Programme) με ημερομηνία 16.08.2010 και τους Τελι−
κούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί την 11.02.2011,
στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής: (α)
αριθμός και είδος ομολογιών: 9.500 ανώνυμες ομολογίες,
(β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: 100.000 ευρώ, (γ)
επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3μηνών πλέον περιθωρίου
10,00% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης: περί την 17 Φε−
βρουαρίου 2014 και (ε) αρ. ISIN XS 0591469639.
Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 25 Φεβρουα−
ρίου 2011.
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη
από τον Υφυπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου.
(Β) Αγγλικό κείμενο:
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DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execution
Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the
Minister of Economy and Finance by means of Decision
No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the
Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined
therein) shall be deemed to be incorporated in and form
part of this Deed of Guarantee as if the same had been
set out herein.
For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means Piraeus Bank S.A. with registered
office at 4 Amerikis
Street, Athens
Debt Obligations means any obligation arising from
an issue, under law 3156/2003, on or about 17−02−2011,
of bonds of an aggregate amount of euro 950.000.000
pursuant to the provisions of a programme established on
16−08−2010 and Final Terms dated on or about 11−02−2011
including, inter alia the following: (a) number and form of
bonds: 9.500 bearer bonds; (b) denomination: euro 100,000;
(c) interest rate: floating euribor 3m plus relevant margin
10.00% per annum; (d) maturity date: on or about February
2014; (e) ISIN code XS 0591469639; and
Execution Date means 25 February 2011.
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the
Deputy Minister of Finance on behalf of The Hellenic
Republic.
ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
2.Α(γ) της υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και το υπ’
αρ. 133/11.02.2011 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος,
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 140 μονάδες βάσης
(act/act).
III. To κατά την παρούσα απόφαση ποσό ονομαστικής
αξίας τίτλων για το οποίο παρέχεται η εγγύηση του
Δημοσίου αποτελεί μερίδιο της εν λόγω τράπεζας από
την ανακατανομή ποσού € 5.450,0 εκ. προερχόμενου
από τα εναπομείναντα, μη διατεθέντα υπόλοιπα των
κατανομών των €15 δις και €25 δις.
IV. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται
να ανέλθει στο ποσό των 950.000.000 ευρώ πλέον των
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογια−
κού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το
ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε..

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. σε 5 € ανά έτος.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. .

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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 επι−
στρέφονται.
• 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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές 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 έκπτωση.
• 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
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02004341703110012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

