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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 2/49230/0025 (1)
Τροποποίηση της αριθ. 2/26955/0025/18−05−2010 (ΦΕΚ Β 

706/25.05.2010) απόφασης του Υφυπουργού Οικονο−
μικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε επι−
χειρήσεις επεξεργασίας βιομηχανικής τομάτας και 
παραγωγής προϊόντων τοματοπολτού για την εξό−
φληση τοματοπαραγωγών για αγορά τομάτας εσο−
δείας 2009. 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α’ 143/12.7.1995), 

και ιδίως το άρθρο 1.
2. Την αριθ. Υ350/08.07.2011 (ΦΕΚ Β’ 1603/11.07.2011) από−

φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

3. Την αριθ. 2/26955/0025/18.05.2010 (ΦΕΚ Β’ 706/ 
25.05.2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα 
δάνεια που θα χορηγηθούν σε επιχειρήσεις επεξεργα−
σίας βιομηχανικής τομάτας και παραγωγής προϊόντων 
τοματοπολτού για την εξόφληση τοματοπαραγωγών 
για αγορά εσοδείας 2009».

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων 
(2008/C155/02).

5. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ−
θρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 39/07.09.2011), 
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την τροποποίηση 
της αριθ. 2/26955/0025/18−05−2010 (ΦΕΚ Β’ 706/25.05.2010) 
υπουργικής απόφασης για την παροχή της εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγη−
θούν σε επιχειρήσεις επεξεργασίας βιομηχανικής το−
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μάτας και παραγωγής προϊόντων τοματοπολτού για 
την εξόφληση τοματοπαραγωγών για αγορά τομάτας 
εσοδείας 2009, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 2/26955/0025/18.05.2010 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την παροχή της 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα 
χορηγηθούν σε επιχειρήσεις επεξεργασίας βιομηχανικής 
τομάτας και παραγωγής προϊόντων τοματοπολτού για 
την εξόφληση τοματοπαραγωγών για αγορά τομάτας 
εσοδείας 2009, και συγκεκριμένα συμπληρώνουμε την πα−
ράγραφο 2 της περιπτώσεως 3 αυτής, ως ακολούθως:

«Προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, 
λόγω της παρεχόμενης εγγύησης:

ι) θα γίνει σύσταση ενεχύρου σε ισόποσης αξίας ποσότη−
τα προϊόντων τομάτας, η οποία είναι και θα διατηρείται σε 
άριστη κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης 
εγγύησης. Οι εισπράξεις των επιχειρήσεων από την πώ−
ληση των ενεχυρασμένων προϊόντων, κατόπιν συναίνεσης 
της πιστώτριας τράπεζας, οδηγούνται σε πίστωση του 
λογαριασμού του δανείου μέχρις εξοφλήσεως αυτού.

ιι) Εναλλακτικά:
θα γίνει εγγραφή υποθήκης υπέρ Ε.Δ., υπό την απα−

ραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης διασφαλιστικού πε−
ριθωρίου επί των ακινήτων, για ποσό ίσο προς τα 2/5 
του χορηγηθέντος δανείου και σύσταση ενεχύρου επί 
προϊόντων τομάτας για ποσό ίσο με τα 3/5 αυτού.

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων, με τα οποία θα ζητεί−
ται η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου ιι), θα 
υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25)−
Πανεπιστημίου 37 από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας και μέχρι την 30.10.2011. Οι αιτήσεις θα αξιολο−
γούνται από το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της 
Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 37 
του Ν.3458/2006, ΦΕΚ Α 94/08.5.2006), πριν την παροχή της 
τελικής έγκρισης, με βάση τα προβλεπόμενα από την εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία (άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ)».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα διαλαμβάνονται στην με 
αριθ.2/26955/0025/18−05−2010 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Αριθ. 2/63178/0023Α (2)

Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων
με ημερομηνία δημοπρασίας 6/09/2011.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.Δ. 3745/1957 

«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1266/1982 «Περί 

οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων». (ΦΕΚ 
81 Α/1982).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 
128 Α/1992).

5. Την αριθμ. 2/62664/0023Α/6−09−2011 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση Εντόκων 
Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδο−
μάδων στις 9/09/2011 μέσω Δημοπρασίας και διάθεσης σε 
φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία διακανονισμού».

6. Τα αποτελέσματα της από 6/09/2011 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
26 εβδομάδων.

7. Το Π.Δ. 185/2009 « Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009) και το Π.Δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 221 Α/2009).

8. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών.» (ΦΕΚ 145 Α/2011).

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ350/8−
7−2011 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου.» (ΦΕΚ 1603 Β/2011).

10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/57 και ν. 1266/82, που θα 
εκδοθούν ή θα ανανεωθούν από 6 Σεπτεμβρίου 2011 για 
εξάμηνη διάρκεια ή 26 εβδομάδων σε 4,80%.

2. Το παραπάνω επιτόκιο είναι εκείνο που προέκυψε 
κατά την δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 6/09/2011.

3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό 
διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη 
τους ισχύουν οι αποφάσεις μας βάσει των οποίων έγινε 
η έκδοσή τους.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα 
οικονομικά έτη 2011 και 2012, η οποία έχει προβλεφθεί 
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του 
Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
    Αριθ. 77960/Β7 (3)
Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνι−

κού Ανοικτού Πανεπιστημίου για φοιτητές μεταπτυχι−
ακών προγραμμάτων καθώς και μεταπτυχιακών φοι−
τητών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ για 
το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν.2083/1992(ΦΕΚ 

159 τ.Α’) «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 και του άρθρου 
10 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 τ.Α’) όπως τροποποιήθη−
καν με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 52 του 
Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α’) και του άρθρου 3 παρ.7 εδ. ιε’ 
του Ν. 3027/2002(φΕΚ 152 τ.Α’) αντίστοιχα.

3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 11 του
Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α’) που αντικατέστησε την παρ. 
3 του άρθρου 7 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Α’).

4. Την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π 
η οποία διατυπώθηκε στα πρακτικά της αρ. 212ης/
22−06−2011 συνεδρίασή της.

5. Τα ισχύοντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Ε.Α.Π.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1) Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχομένων θέ−
σεων για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων του 
ΕΑΠ το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 στις 3.500, οι οποίες 
κατανέμονται ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
(Π.Μ.Σ,) ως ακολούθως:

Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εκπαίδευση Ενηλίκων (160) − Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Κα−

θηγητών Αγγλικής Γλώσσας (100) −Μεταπτυχιακή Ειδίκευση 
Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (90) − Μεταπτυχιακή Ειδίκευ−
ση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (70) − Σπουδές στην Εκ−
παίδευση (380) − Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90)

Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Διασφάλιση Ποιότητας (270) − Διαχείριση Αποβλήτων (120) 

− Διαχείριση Τεχνικών Έργων (190) −Κατάλυση και Προστασία 
του Περιβάλλοντος (45) − Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μα−
θηματικά (60) −Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών 
Επιστημών (120) − Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληρο−
φοριακά Συστήματα (150) − Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 
έργων Υποδομής (90) −Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων 
και Κτιρίων (100) − Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (60) 
−Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (90) − Τε−
χνολογία Υλικού και Λογισμικού (60)

Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (270) − Διοίκηση Μονάδων 

Υγείας (240) − Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (240) −Δι−
οίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (120) −Τραπεζική (280)

Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα (60) − Σχεδιασμός Φω−

τισμού − Πολυμέσα (45).
2) Τον καθορισμό 350 θέσεων (ποσοστό 10%) επιπλέον 

των ανωτέρω 3.500 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών 
για μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ που 
δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΔΕ), οι 
οποίες κατανέμονται αναλογικά στα Π.Μ.Σ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθ. 104033/Γ2 (4)
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Επαγγελματικό Λύκειο. 

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 

1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) «Δομή και Λειτουργία της Πρω−
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 18.του
ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία 
της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 111276/Γ2/08−10−2007 (ΦΕΚ 2057 
Β’) και 138011/Γ2/03−12−2007 (ΦΕΚ 26 Β΄) υπουργικές απο−
φάσεις, που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα στο 
Ημερήσιο και Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο, όπως 
τροποποιήθηκαν με την 73030/Γ2/30−6−2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 
1643 Β’).

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 
1984 Β’), που καθορίζει τις Αναθέσεις μαθημάτων Γυ−
μνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ. Σ όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως 
αυτή διατυπώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 12/2010, 17/2010 και 
9/2011 Πράξεις του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης.

6. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α’) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1120/Η/07−01−2010 (ΦΕΚ 1 Β’) 
απόφαση περί Καθορισμού Αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων.

8. 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’).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, 
αποφασίζουμε:

1. Στην Α’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. θα διδάσκεται η Αγγλική 
ως ξένη γλώσσα από το σχολικό έτος 2011−2012.

Οι μαθητές της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του σχολικού 
έτους 2011−2012 θα συνεχίσουν να διδάσκονται ως ξένη 
γλώσσα τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχολικό 
έτος 2010−11.

2. Τα τμήματα Ξένων Γλωσσών θα συγκροτούνται με 
βάση τις επιλογές των μαθητών και ο αριθμός τους δεν 
θα υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25).

3. Για τη δημιουργία τμημάτων ξένης γλώσσας ο ελά−
χιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται είναι δώδεκα 
(12). Σε απομονωμένα ΕΠΑ.Λ. της νησιωτικής και ηπει−
ρωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και 
με οκτώ (8) μαθητές.

Οι με αρ. πρωτ. 128758/Γ2/19−10−2009 (ΦΕΚ 2293 Β’) και 
112987/Γ2/14−09−2010 (ΦΕΚ 1583 Β’) Υπουργικές Αποφά−
σεις καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2011−12.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr




