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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΟΟ/752/53316 (1)
  Αύξηση του Μεριδίου Συμμετοχής της Ελλάδος στο 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πλαίσιο της Δέ−
κατης Τέταρτης Γενικής Αναθεώρησης των Μεριδί−
ων Συμμετοχής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντος υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Α.Ν. 766/1945 «Περί κυρώσεως της εν Bretton 

Woods υπογραφείσης τελικής πράξεως και εξουσιο−
δοτήσεως προς υπογραφή των σχετικών συμφωνιών» 
(ΦΕΚ Α΄ 315).

β) Του Ν. 1086/1980 «Περί κυρώσεως της δευτέρας 
τροποποιήσεως της Συμφωνίας «περί του Διεθνούς Νο−
μισματικού Ταμείου» (ΦΕΚ Α΄ 256).

γ) Του Ν. 2011/1992 «Περί κυρώσεως της 3ης τροποποί−
ησης των άρθρων της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομι−
σματικού Ταμείου με την τροποποίηση της κυρωθείσης 
με νόμο 2ης τροποποίησης των άρθρων της Συμφωνίας 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου» (ΦΕΚ Α΄ 20).

δ) Του Ν. 3718/2008 «Κύρωση της Απόφασης No 63−
2/2008 του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νομι−
σματικού Ταμείου για την αναμόρφωση των μεριδίων ή 
ψήφων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 240)

ε) Του Ν.Δ. 631/1970 «Περί αυξήσεως του μεριδίου 
συμμετοχής της Ελλάδος εις το Διεθνές Νομισματικόν 
Ταμείον» (ΦΕΚ Α΄ 173), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
Ν.Δ 113/1974 «Περί αντικαταστάσεως της παρ. 1 του άρ−
θρου 3, καθώς και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 631/1970» (ΦΕΚ 
Α΄ 310), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3065/2002 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου 
σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 251) και με το 
Ν. 3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημο−
σίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» άρθρο 43 (ΦΕΚ 
Α΄ 76).

στ) Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 141).

ζ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»» 
(ΦΕΚ Α΄ 112).

η) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

θ) Του Π. Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165).

ι) Του Π.Δ. 18/2006 «Αναδιοργάνωση της Γενικής Δι−
εύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 15).

ια) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομί−
ας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι−
κής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
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Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213) όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α΄ 170).

ιβ) Του Π. Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).

ιγ) Του Π. Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).

2. Την υπ’ αριθμ. 66−2 απόφαση του Συμβουλίου Διοι−
κητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με 
τη Δέκατη Τέταρτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων 
Συμμετοχής και τη Μεταρρύθμιση του Εκτελεστικού Συμ−
βουλίου η οποία υιοθετήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2010.

3. Το γεγονός ότι προκαλείται σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού εφάπαξ δαπάνη από την αύξηση του με−
ριδίου συμμετοχής της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο η οποία θα καλυφθεί με τη χορήγηση ατόκων δα−
νείων της Τράπεζας της Ελλάδος στο Ελληνικό Δημόσιο.

4. Την ανάγκη αναπροσαρμογής των μεριδίων συμμε−
τοχής των μελών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
στο πλαίσιο της 14ης Γενικής Αναθεώρησης των Με−
ριδίων Συμμετοχής ώστε να αντικατοπτρίζεται η θέση 
τους στην παγκόσμια οικονομία.

5. Την ανάγκη ενίσχυσης του έργου των Διεθνών Ορ−
γανισμών, όπως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδος σε αυτούς, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αύξηση του Μεριδίου Συμμετοχής της Ελλάδος
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

1. Την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδος 
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από ένα δισεκατομ−
μύριο εκατόν ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες Ει−
δικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs 1.101,8 εκατ.) σε δύο 
δισεκατομμύρια τετρακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια 
εννιακόσιες χιλιάδες Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα 
(SDRs 2.428,9 εκατ.) δηλαδή κατά ένα δισεκατομμύριο 
τριακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες Ειδι−
κά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs 1.327,1 εκατ.) σύμφωνα 
με την απόφαση 66−2 του Συμβουλίου των Διοικητών 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

2. Την παροχή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της 
έγγραφης συναίνεσης της Ελλάδος στην αύξηση του 
μεριδίου συμμετοχής της σε δύο δισεκατομμύρια τε−
τρακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες 
Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs 2.428,9 εκατ.) μέχρι 
τη 31η Δεκεμβρίου 2011.

3. Την καταβολή του ποσού των SDRs 1.327,1 εκατ. στο 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά ποσοστό 25% που 
ανέρχεται σε SDRs 331,775 εκατ. σε Ειδικά Τραβηκτικά 
Δικαιώματα (SDRs) ή σε νομίσματα άλλων μελών του 
Ταμείου, τα οποία προσδιορίζονται, με τη σύμφωνη γνώ−
μη τους, από το Ταμείο ή σε οποιοδήποτε συνδυασμό 
Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (SDRs) και αυτών των 
νομισμάτων και κατά ποσοστό 75% που ανέρχεται σε 
SDRs 995,325 εκατ. σε εγχώριο νόμισμα.

4. Την καταβολή του ποσού της αύξησης του μεριδί−
ου συμμετοχής της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο εντός 30 ημερών από τη μεταγενέστερη ημερο−
μηνία μεταξύ: α) της ημερομηνίας παροχής στο Ταμείο 
της έγγραφης συναίνεσης της Ελλάδος στην αύξηση 
ή β) της ημερομηνίας πλήρωσης όλων των προϋποθέ−
σεων που ορίζονται στην παράγραφο 3 της υπ’αριθ. 

66−2 Απόφασης του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, με την επιφύλαξη ότι το Εκτε−
λεστικό Συμβούλιο δύναται να παρατείνει την περίοδο 
πληρωμής όπως αυτό ορίσει.

Άρθρο 2

Τρόπος Κάλυψης της Αύξησης
του Μεριδίου Συμμετοχής

1. Τη χορήγηση ατόκων δανείων της Τράπεζας της 
Ελλάδος στο Ελληνικό Δημόσιο με τα παραπάνω ποσά 
(Άρθρο 1, παρ. 3) σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα ή 
σε νομίσματα άλλων μελών του Ταμείου, τα οποία 
προσδιορίζονται, με τη σύμφωνη γνώμη τους, από το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή σε οποιοδήποτε συνδυ−
ασμό Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων και αυτών των 
νομισμάτων και σε ευρώ.

2. Την καταβολή από την Τράπεζα της Ελλάδος για 
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, στο Διεθνές Νο−
μισματικό Ταμείο των ποσών:

− Τριακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων Ειδικών Τραβηκτικών Δικαι−
ωμάτων (SDRs 331,775 εκατ.) ή των αναγκαίων για την 
απόκτηση τους ποσών νομισμάτων άλλων μελών του Τα−
μείου, τα οποία προσδιορίζονται, με τη σύμφωνη γνώμη 
τους, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή σε οποιοδή−
ποτε συνδυασμό SDRs και αυτών των νομισμάτων.

− Το ισόποσο σε ευρώ εννιακοσίων ενενήντα πέντε 
εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων Ειδικών 
Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (SDRs 995,325 εκατ.).

3. Τη σύναψη των παραπάνω ατόκων δανείων με δα−
νειακές συμβάσεις μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών, 
ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου και της Τρά−
πεζας της Ελλάδος.

4. Την απόδοση των ποσών των ατόκων δανείων στην 
Τράπεζα της Ελλάδος από το Ελληνικό Δημόσιο κατά το 
αυτό ποσό των SDRs ή συναλλάγματος και Ευρώ μετά το 
πέρας της λειτουργίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
στο οποίο θα καταβληθούν, ή μετά την παύση της συμμε−
τοχής της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
F

Aριθμ.     141081/Γ4 (2)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 υπουρ−

γικής απόφασης με θέμα Αθλητικές Δραστηριότητες 
σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαί−
δευσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου 
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63 του Ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30−9−1985.

2) Την Γ4/931/13−11−1986 κανονιστική απόφαση περί 
«Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων» ΦΕΚ 99/τ. Β΄/26.2.1987 
που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 ΦΕΚ 
296/τ. Α΄/30−12−1988.

3) Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002 ΦΕΚ 24/τ. Α΄/13.2.2002 
«Οργάνωση των περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επι−
μόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

4) Την υπ’ αριθμ. 138580/Η/2.12.2011 απόφαση «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλο−
πούλου» (ΦΕΚ 2748/τ.Β΄/2.12.2011).

5) Την υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ1497/
τ.Β΄/01−11−2005) υπουργική απόφαση του ΥΠΕΠΘ «Αθλη−
τικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

6) Την υπ’ αριθμ. 2/62978/0022/19−12−2005 (ΦΕΚ 1870/
τ.Β΄/1−11−2005) κοινή υπουργική απόφαση «Δαπάνες Σχο−
λικών Αγώνων».

7) Την υπ’ αριθμ. 1755/Γ4/9−1−2006 (ΦΕΚ 16/τ. Β΄/13.1.2006) 
υπουργική απόφαση του ΥΠΕΠΘ με την οποία τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14.10.2005 
υπουργική απόφαση.

8) Την υπ’ αριθμ. 132571/Γ4/8−12−2006 (ΦΕΚ 1830/τ. 
Β΄/14.12.2006) με την οποία τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 υπουργική 
απόφαση.

9) Την υπ’ αριθμ. 29348/Γ4/16−3−2009 (ΦΕΚ 545/τ. 
Β΄/24.3.2009) με την οποία τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 υπουργική 
απόφαση.

10) Την υπ’ αριθμ. 27750/Γ4/10−3−2010 (Φ.Ε.Κ. 365/τ. 
Β΄/31.3.2010) υπουργική απόφαση με την οποία τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ αριθμ 112843/Γ4/14−
10−2005 υπουργική απόφαση.

11) Την υπ’ αριθμ. 2/91020/0020/29−12−2010 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: Εκτέλεση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

12) Την υπ’ αριθμ. 45379/Γ4/13−04−2011 (ΦΕΚ 582/τ. 
Β΄/13.4.2011) υπουργική απόφαση με την οποία τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/ 
14.10.2005 υπουργική απόφαση.

13) Το Π.Δ 113/2010 με θέμα: Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες.

14) Την υπ’ αριθμ. 2/26371/0020/28−03−2011 απόφαση 
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Διάθεση των πι−
στώσεων της μείζονος κατηγορίας «Καταναλωτικές και 
σύνθετες δαπάνες» του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους.

15) Τις προτάσεις της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτρο−
πής Σχολικών Αγώνων (πράξη 3η /22−11−2011).

16) Τη νέα Εκπαιδευτική και Διοικητική Δομή της Χώ−
ρας.

17) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη στο δημόσιο, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 
112843/Γ4/14−10−2005 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1497/τ. 
Β΄/01−11−2005 ως εξής:

Συμπληρώνουμε την παρ. 2.1.2 ως ακολούθως:

κ΄ Η έγκριση διεξαγωγής αγώνων των ατόμων με ανα−
πηρία (ΑμεΑ.) σε αθλήματα μη ενταγμένα στο πρόγραμ−
μα των σχολικών αγώνων, μετά από σχετικά αιτήματα 
Ο.Ε.Σ.Α. καθώς και ο συντονισμός αγώνων ΑμεΑ τα οποία 
μπορεί να εγκρίνονται και να διεξάγονται σε επίπεδο 
Περιφέρειας, Νομού ή Δήμου μαζί με την διοργανώτρια 
Ο.Ε.Σ.Α.και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ειδικής 
Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων και όπου χρειάζεται των αντίστοιχων 
αθλητικών Ομοσπονδιών Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ.) 
κάθε μορφής.

Συμπληρώνουμε την παρ. 2.2.2 ως ακολούθως:
η’ Οι διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α. για τις Γ φάσεις των 

Πανελλήνιων Σχολικών Πρωταθλημάτων Λυκείων συ−
μπληρώνονται με δύο (2)επιπλέον μέλη που ορίζει η 
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Σε περίπτωση που στο αντίστοιχο άθλημα 
υπάρχει μέλος στην Τεχνική Επιτροπή της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.) είναι υπο−
χρεωτικό να συμμετάσχει το ένα από τα δύο μέλη. Τα 
μέλη που ορίζονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. προστίθενται 
στην αντίστοιχη Ο.Ε.Σ.Α. της Γ Φάσης, αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση των αγώνων της φάσης που προηγείται 
(Β΄ φάση).

θ΄ Η προκήρυξη διεξαγωγής αγώνων των ατόμων με 
αναπηρία (ΑμεΑ.),μετά από σχετικό αίτημά της προς 
την Κ.Ο.Ε.Σ.Α., σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή 
Δήμου με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγω−
γής του ΥπΠΔΒΜΟ και όπου χρειάζεται των αντίστοιχων 
αθλητικών Ομοσπονδιών Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ.) 
κάθε μορφής.

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε την παρ. 4.4.3.2 ως 
ακολούθως:

Οι ομάδες που μετέχουν στη Γ΄ Φάση τοποθετούνται 
σε ταμπλό των οκτώ (8) (πίνακας Γ Φάσης) κατόπιν κλή−
ρωσης από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α., στην οποία μπορούν να πα−
ρίστανται εκπρόσωποι των ομάδων και αγωνίζονται σε 
ζευγάρια με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (νοκ−
άουτ). Οι αγώνες διεξάγονται σε αθλητικούς χώρους που 
ορίζονται από τις γηπεδούχες Ο.Ε.Σ.Α. σύμφωνα με την 
κλήρωση για κάθε άθλημα. Ακόμη η ορισθείσα Ο.Ε.Σ.Α. 
θα συντάξει το πρόγραμμα των αγώνων,ορίζοντας τον 
αθλητικό χώρο και την ακριβή ώρα διεξαγωγής του 
αγώνα.

Οι ομάδες από την Κύπρο ορίζονται υποχρεωτικά ως 
γηπεδούχοι και ως έδρα τους λογίζεται η έδρα της 
διοργάνωσης του τελικού γύρου (final four).

Σε περίπτωση μη συμμετοχής Κυπριακής ομάδος, συμ−
μετέχει στη φάση αυτή μία επιπλέον ομάδα από έναν 
από τους επτά (7) ομίλους του πίνακα της Γ Φάσης κατά 
σειρά, για κάθε σχολικό έτος.Για το σχ.έτος 2011−2012 
ορίζεται η δευτεραθλήτρια ομάδα από τον 1° όμιλο,για 
το σχ.έτος 2012−2013 η δευτεραθλήτρια ομάδα από τον 
2° όμιλο κ.λπ.

Οι νικητές των ως άνω αγώνων προκρίνονται στον 
επόμενο γύρο (final four) και αγωνίζονται σε ζευγάρια 
με το σύστημα του απλού αποκλεισμού (νοκ−άουτ). Η 
κλήρωση και τα λοιπά οργανωτικά θέματα αποτελούν 
μέρος της σχετικής τεχνικής σύσκεψης πριν την έναρξη 
του final four.

Οι νικητές αγωνίζονται στον Τελικό για τις θέσεις 1 
και 2 και οι ηττημένοι αγωνίζονται στο Μικρό Τελικό 
για τις θέσεις 3 και 4.
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Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παρ. 5.8 ως 
ακολούθως:

Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων και μετά από εισήγηση της 
Κ.Ο.Ε.Σ.Α. είναι δυνατόν να τροποποιούνται εγκαίρως 
οι διοργανώσεις οι φάσεις και τα προγράμματα των 
Σχολικών Πρωταθλημάτων και να προκηρύσσονται τα 
αντίστοιχα Πανελλήνια Σχολικά Πρωταθλήματα λαμ−
βάνοντας υπόψη:

− τις διαθέσιμες πιστώσεις
− τις προτάσεις των Ομοσπονδιών (εδάφιο θ΄ παρ. 

2.1.2)
− τις προϋποθέσεις, τους όρους και τον αριθμό συμ−

μετοχής μαθητών − μαθητριών στα αντίστοιχα Αθλή−
ματα

− την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων.
Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την παράγραφο 

11 ως ακολούθως:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την παράγραφο 

11.2.1 ως ακολούθως:
κ΄ Μαθητές που μετεγγράφονται λόγω αλλαγής τύπου 

Λυκείου.
κ΄.α΄. Από το Γενικό Λύκειο σε Επαγγελματικό Λύκειο 

(ΕΠΑ.Λ.) ή αντίστροφα.
κ΄.β΄. Από Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) σε άλλο 

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) ή άλλο ισότιμο τίτλο 
σπουδών ,λόγω μη ύπαρξης τομέα η ειδικότητας ή κα−
τάργησης τομέα η ειδικότητας.

Συμπληρώνουμε την παράγραφο 11.5 ως ακολούθως:
11.5 Τα προβλεπόμενα προνόμια για την εισαγωγή των μα−

θητών που διακρίθηκαν σε Πανελληνίους Σχολικούς Αγώνες 
καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
F

Aριθμ.       133019/ΙΑ (3)
Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο 

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 56 παρ. 16 του Π.Δ. 38/2010 «Συγκρότηση 

και Λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγ−
γελματικών Προσόντων», (ΦΕΚ 78 Α΄).

2. Το αριθμ. 18/2011 πρακτικό του Συμβουλίου Αναγνώ−
ρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

3. α) Το άρθρο 19, παρ. 3 του Ν. 3328 (ΦΕΚ 80/1.4.2005), 
«Κατάργηση του ΔΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ. Μεταβατικές δι−
ατάξεις».

β) Την αριθμ. Φ.908/62361/Η/1.6.2010 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 196 τ. Β΄) «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 
του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)».

γ) Το 21097/9−11−2010 έγγραφο του Διεπιστημονικού 
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

δ) Το 472/11−01−2011 έγγραφο του Διεπιστημονικού Ορ−
γανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

ε) Το 26182/24−01−2011 έγγραφο του Διεπιστημονικού 
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

4. Το αριθμ. ΔΥ1δ/ΓΠ.ΟΙΚ. 161176/23.12.2010 έγγραφο 
περί ορισμού εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Το αριθμ. 11429/Φεξ/18−05−2011 έγγραφο περί ορισμού 
εκπροσώπου του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

6. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για 
την εξέταση της υπόθεσης αιτούσας αναγνώριση επαγ−
γελματικών προσόντων.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Συστήνουμε και συγκροτούμε τριμελή επιτροπή απο−
τελούμενη από τα μέλη:

1. Συγκολλίτου Ευθυμία του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 
669401, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, εκπρό−
σωπος του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, ως Πρόε−
δρος, με αναπληρωτή τον Μπέγζο Μάριο του Περικλή, 
με Α.Δ.Τ. Χ 678492, Καθηγητή Συγκριτικής Φιλοσοφίας 
της Θρησκείας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επίσης εκπρό−
σωπος του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.

2. Ψαρρόβαρκα Κωνσταντίνο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 505200, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊστά−
μενο Τμήματος της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης, ως τακτικό μέλος, και Δανιηλίδου Αναστασία 
του Παντελή, με Α.Δ.Τ. Ξ 024470, υπάλληλο του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού, που υπηρετεί επίσης στη Διεύθυνση 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκπρόσωποι του 
εν λόγω Υπουργείου.

3. Βλασσά Νένα − Λεμονιά του Βασίλειου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 
084413, ως τακτικό μέλος και Καράμπελας Άγγελος του 
Γεώργιου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 556096, ως αναπληρωματικό μέ−
λος, εκπρόσωποι του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

Έργο της παρούσας επιτροπής είναι η σύνταξη γνω−
μοδότησης για το ΣΑΕΠ και η έκθεση των πραγματικά 
αναγκαίων περιστατικών, που δικαιολογούν τη γνώμη 
της για τις υποθέσεις των α) Helsen Patricia J. Μ. του 
Frans και β) Γραμμένου Φαίδρας Ευαγγελίας Σουζά−
νας του Κωνσταντίνου (Ψυχολόγων) σύμφωνα με το 
άρθρο 56 παρ. 17 του Π.Δ. 38/2010, ως προς τις οποίες 
έχει εκδοθεί η αριθμ. 18/2011 απόφαση του Συμβουλίου 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Η τριμελής επιτροπή οφείλει να παραδώσει στο Συμ−
βούλιο υπογεγραμμένα τα πρακτικά της συνεδρίασης 
της για την ανωτέρω περίπτωση μέσα σε διάστημα 
ενός μηνός από την ημερομηνία της δημοσίευσης της 
παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αμαρούσιο, 18 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ  
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Αριθμ. 133022/ΙΑ (4)
   Σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο 

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 56 «Συγκρότηση και Λειτουργία του Συμ−

βουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», 
παρ. 16 του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄).

2. Το αριθμ. 16/2011 πρακτικό του Συμβουλίου Αναγνώ−
ρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

3. α) Το άρθρο 19, παρ. 3 του Ν. 3328 (ΦΕΚ 80/1.4.2005), 
«Κατάργηση του ΔΙΚΑΤΣΑ και του ΙΤΕ. Μεταβατικές δι−
ατάξεις».

β) Την αριθμ. Φ.908/62361/Η/1.6.2010 υπουργική απόφα−
ση. (ΦΕΚ 196 τ. Β΄) «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 
του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)».

γ) Το 21097/9−11−2010 έγγραφο του Διεπιστημονικού 
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

δ) Το 472/11−01−2011 έγγραφο του Διεπιστημονικού Ορ−
γανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

ε) Το 26182/24−01−2011 έγγραφο του Διεπιστημονικού 
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

στ) Το 14681/01−08−2011 έγγραφο του Διεπιστημονικού 
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

4. Το αριθμ. ΔΠ/Φ.7.4/3028/372/24−03−2011 έγγραφο 
περί ορισμού εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

5. Το αριθμ. 20119/07−10−2011 έγγραφο περί ορισμού 
εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

6. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για 
την εξέταση της υπόθεσης αιτούντος αναγνώριση επαγ−
γελματικών προσόντων.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Συστήνουμε και συγκροτούμε τριμελή επιτροπή απο−
τελούμενη από τα μέλη:

1. Κωτσόπουλος Σταύρος του Αναστάσιου, με Α.Δ.Τ. AB 
383790, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα−
νικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, εκπρόσωπος του Διεπιστημονικού Οργανισμού 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, ως 
Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Τομπουλίδη Ανανία του 
Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. 702581, καθηγητή του Τμήματος Μηχα−
νολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί−
ας, επίσης εκπρόσωπος του Διεπιστημονικού Οργανισμού 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.

2. Μουρτζανός Κωνσταντίνος του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. 
AB 660063, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προ−
ϊστάμενος της Δ/νσης Υποστήριξης Βιομηχανιών, ως 
τακτικό μέλος και Κατσιμαγκλή Αντιγόνη του Γεώργιου, 
με Α.Δ.Τ. ΑΖ 130460, κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομι−
κού με βαθμό Β΄, υπάλληλος της Δ/νσης Υποστήριξης 
Βιομηχανιών, ως αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωποι 

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.

3. Γιαμπουράς Εμμανουήλ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Π 
014393, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ως τακτι−
κό μέλος και Πυροβολάκης Οδυσσέας του Ιωάννη, με 
Α.Δ.Τ. Ξ 205601, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ως 
αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωποι του Τεχνικού Επι−
μελητηρίου της Ελλάδας.

Έργο της παρούσας επιτροπής είναι η σύνταξη γνω−
μοδότησης για το ΣΑΕΠ και η έκθεση των πραγματικά 
αναγκαίων περιστατικών, που δικαιολογούν τη γνώμη 
της για τις υποθέσεις των α) Λεβή Ααρών του Ματαθία 
(Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών) 
και β) Κουμπάρου Απόστολου του Θεόδωρου (Μηχανι−
κού Η/Υ και Πληροφορικής) σύμφωνα με το άρθρο 56 
παρ. 17 του Π.Δ. 38/2010, ως προς τις οποίες έχει εκδοθεί 
η αριθμ. 16/2011 απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρι−
σης Επαγγελματικών Προσόντων. Η τριμελής επιτροπή 
οφείλει να παραδώσει στο Συμβούλιο υπογεγραμμένο 
το πρακτικό της συνεδρίασης της για την ανωτέρω 
περίπτωση μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ημε−
ρομηνία της δημοσίευσης της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αμαρούσιο, 18 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ  
F

Aριθμ. Υ7α/Γ.Π. οικ. 128440 (5)
   Αναγνώριση του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του 

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ως κατάλληλου για την εκπαί−
δευση ιατρών ειδικότητας Ενδοκρινολογίας στους 
υπερήχους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ Α΄ 

235),
β. του άρθρου 49 του Ν. 3370/05 «Οργάνωση και λει−

τουργία των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας και λοιπές δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ. της παρ. 18 του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 
150 Α΄),

δ. του Π.Δ. 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76),

ε. του Π.Δ/τος 228/2000 «Άδεια εκτέλεσης υπερηχο−
γραφημάτων»(ΦΕΚ Α΄ 197) όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 210/2003 (ΦΕΚ Α΄ 168),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Το αριθμ. 16370/27.07.2011 έγγραφο του Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕ−
ΤΑΞΑ» μετά της αριθμ. 27/19.07.2011 απόφασης του Δ.Σ. 
του Π.Γ.Ν. «ΜΕΤΑΞΑ».

3. Το αριθμ. 21921/18437/17.08.2011 έγγραφο του Διοι−
κητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου.
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4. Την αριθμ. 6487/26.09.2011 απόφαση της Εκτελε−
στικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ (Ορθή Επανάληψη), απο−
φασίζουμε:

Αναγνωρίζεται ως κατάλληλο για την εκπαίδευση ια−
τρών ειδικότητας Ενδοκρινολογίας στους υπερήχους:

Το Ενδοκρινολογικό Τμήμα
του ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙ−

ΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
F

Aριθμ.       31107/216 (6)
Σύσταση και συγκρότηση στην Περιφέρεια Βορείου Αι−

γαίου Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό 
Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ).

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του Ν. 3882/2010 «Εθνι−
κή Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες 
διατάξεις»/Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός 
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) 
και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141 Α΄/10)» (ΦΕΚ 
166/Α΄/10).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός Περι−
φέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27−12−2010) και 
ιδιαίτερα αυτές της περιπτώσεως δδ της παραγράφου 
3 του άρθρου 4.

4. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με 
αριθμ. 53136/3.12.2010 «Καθορισμός χρονικών προθεσμι−
ών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) 
στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις της Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α΄/22.09.2010) περί Εθνικής Υποδο−
μής Γεωχωρικών Πληροφοριών» των Υπουργών Εσωτε−
ρικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΦΕΚ 1917/Β΄/10−12− 2010).

5. Την αριθμ. 2/3−1−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου περί κατάταξης προσωπικού στην Πε−
ριφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 148/Β΄/11−2−2011).

6. Τις αριθμ. 43/8/10−1−2011, 44/9/10−1−2011 και 
45/10/10.1.2011 αποφάσεις της Περιφέρειας Βορείου Αι−
γαίου σχετικά με την τοποθέτηση υπαλλήλων σε Διευ−
θύνσεις των Περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου, Λήμνου, 
Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Σύσταση. Συνιστάται στην Περιφέρεια Βορείου Αι−
γαίου διαρκής συντονιστική επιτροπή, με τίτλο «Κομβικό 
Σημείο Επαφής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΚΟΣΕ 
− ΠΒΑ). Στο «ΚΟΣΕ» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
εκπροσωπούνται όλες οι υπηρεσίες που τηρούν γεωχω−

ρικά δεδομένα. Την ευθύνη λειτουργίας του ΚΟΣΕ − ΠΒΑ 
έχει το Τμήμα Τεκμηρίωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 
19 του Ν. 3882/2010 σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 4 του ΠΔ 137/2010.

2. Αρμοδιότητες του ΚΟΣΕ − ΠΒΑ. Το ΚΟΣΕ ΠΒΑ είναι 
εντεταλμένο για την καταγραφή, καθώς και τη διασφά−
λιση των απαιτήσεων του ν. 3882/2010 για την προμή−
θεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών 
δεδομένων και υπηρεσιών των υπηρεσιακών μονάδων 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που εκπροσωπεί, κατά 
την παρ. 1 της παρούσας, διενεργεί τον αναγκαίο εσω−
τερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της 
και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργα−
σίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
που εκπροσωπεί με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ).

Ειδικότερα το έργο του ΚΟΣΕ − ΠΒΑ περιλαμβάνει:
α) Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή 

καταλόγου, μεταξύ άλλων.
α1) Των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδο−

μένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών 
που εκπροσωπεί,

α2) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δη−
μοσίων αρχών που εκπροσωπεί,

α3) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γε−
ωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),

α4) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρή−
σης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφορι−
ών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης 
γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο,

α5) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης 
των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες 
δημόσιες αρχές και τρίτους,

β) Την υποχρέωση ενημέρωσης του Οργανισμού 
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για 
την πρόθεση οποιουδήποτε υπηρεσίας της Περιφέρει−
ας Βορείου Αιγαίου που εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ 
ΠΒΑ να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει 
γεωχωρικά δεδομένα.

γ) Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκ−
προσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και 
διοικητικών μέτρων ώστε:

γ1) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπη−
ρεσίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαί−
ου να εντάσσονται στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών,

γ2) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, 
εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται 
από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δε−
δομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις 
του παρόντος νόμου,

γ3) οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής 
Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλει−
τουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών»,

δ) τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί 
ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδος σύμφωνα με την § 2, του άρθρου 18, του Ν. 
3882/2010.

3. Συγκρότηση
Μέλη του ΚΟΣΕ ΠΒΑ ορίζονται οι εξής:
Σπανέλλης Γεώργιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με Α΄ 
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Βαθμό Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξι−
ακού Προγραμματισμού − Περιβάλλοντος και Υποδομών, 
που ορίζεται ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από την 
Σβιντερίκου Μαριάνθη ΠΕ Μηχανικών Η/Υ και Επιστήμης 
Η/Υ με Α΄ Βαθμό, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαφά−
νειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μαλλιαρός Δημήτριος, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης με Δ΄ βαθμό που υπηρετεί 
στη Δ/νση Τεχνικών έργων της Περ/κής Ενότητας Λέ−
σβου, αναπληρούμενος από την Σβιντερίκου Σοφία, ΠΕ 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με Δ΄ Βαθμό υπάλληλο της 
Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης.

Λάγος Ευστράτιος, TE Γεωπονίας με Β΄ Βαθμό που 
υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, αναπληρού−
μενος από τον Δημητρακέλλη Αθανάσιο, ΠΕ Γεωτεχνι−
κών με Γ΄ Βαθμό που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας.

Σταθόπουλος Θεοδόσιος, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 
με Β΄ Βαθμό που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών έργων 
της Περ/κής Ενότητας Χίου, αναπληρούμενος από την 
κα Ατσικμπάση Μάρθα, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με Α΄ 
Βαθμό που Υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερει−
ακής ενότητας Λέσβου.

Αθανασάκης Ηρακλής, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών Η/Υ με βαθμό Δ΄ που υπηρετεί στο Τμήμα 
Πληροφορικής της Περ/κής Ενότητας Σάμου, αναπλη−
ρούμενος από το Νικέλλη Μαργαρίτη, TE Πληροφορικής 
με Β΄ Βαθμό υπάλληλο της Διεύθυνσης Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Γραμματέας ορίζεται ο Κεφάλας Στυλιανός ΔΕ προ−
γραμματιστών με Α΄ βαθμό υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναπλη−
ρούμενος από την κα Δεληγιάννη Χαρίκλεια ΔΕ Εργοδη−
γών με Β΄ Βαθμό υπάλληλο της ο/νσης τεχνικών έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

4. Λειτουργία ΚΟΣΕ − ΠΒΑ.
α) Το ΚΟΣΕ ΠΒΑ συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία 

του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και ώρα 
των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω του γραμματέα, τα 

μέλη να συμμετάσχουν. Τόπος διενέργειας των συνε−
δριάσεων ορίζεται η έδρα της Περιφέρειας Βορείου 
αιγαίου (Μυτιλήνη).

β) Η πρόσκληση, οι Αποφάσεις και τα Πρακτικά της συ−
νεδρίασης διέπονται από τα προβλεπόμενα από τις δια−
τάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 για τα 
συλλογικά όργανα καθώς και αυτές της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/
Α/7841 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 539/21.4.2005).

γ) Σε επείγουσες περιπτώσεις η συνεδρίαση μπορεί 
να γίνει με τηλεδιάσκεψη κατά τα αναφερόμενα στην 
αριθμ. 166/25−10−2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμ−
βουλίου.

δ) Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως 
για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του 
Ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχω−
ρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του ΚΟΣΕ 
ΠΒΑ μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή υπο−
χρεούνται να κοινοποιούν ταυτόχρονα ηλεκτρονικά τη 
σχετική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
ΚΟΣΕ ΠΒΑ, το οποίο διατηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρ−
χείο στο Τμήμα τεκμηρίωσης της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού που έχει την ευθύνη εκπλήρωσης του 
έργου του ΚΟΣΕ, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 
19 του Ν. 3882/2010.

5. Ομάδες Εργασίας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου μπορούν να συγκροτούνται ομάδες 
εργασίας για τη στήριξη του ΚΟΣΕ Π.ΒΑ στην εκτέλεση 
του έργου του.

6. Έναρξη ισχύος. Η ισχύς της παρούσας απόφασης 
αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως όπου θα σταλεί για δημοσίευση με μέρι−
μνα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 4 Νοεμβρίου 2011 

Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ  
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