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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.

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΄).



6420 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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:

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.
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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 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 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.

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

ΦΕΚ 434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6421
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