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                                                                                              Μαρούσι   5 -  9  - 2011 

  Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. 

                 Φ.1/Α/740/99467/ΙΒ / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
  

    ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΚΟΙΝ: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

& Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.) 

Κτίριο «∆. Μαρίτσας» 

Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστηµιούπολη Πατρών 

26504 Ρίον, Τ.Θ. 1382 

 

Θέµα: «Επιχορήγηση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

(Ι.Τ.Υ.Ε.) «∆ιόφαντος» από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων για την παραγωγή και διανοµή ψηφιακού υλικού στα 

γυµνάσια-λύκεια, έτους 2011.» 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 23 του ν. 3966/2011 «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

«∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (118 Α΄/24-5-11) και 

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α΄). 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 
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2. Τις δυσχέρειες έκδοσης των διδακτικών βιβλίων του γυµνασίου-λυκείου 

από τον Οργανισµό Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.∆.Β.), λόγω της 

πολύµηνης διαδικασίας προσυµβατικού ελέγχου σχεδίων συµβάσεων του 

Ο.Ε.∆.Β. από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία ολοκληρώθηκε µε την έκδοση της 

61/24-26.8.2011 Πράξης του Στ’ Κλιµακίου (Ε΄ ∆ιακοπών), καθώς και την 

επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη για τον έγκαιρο εφοδιασµό των µαθητών 

µε το περιεχόµενο των βιβλίων αυτών σε ψηφιακή µορφή, εν όψει της 

επικείµενης έναρξης του σχολικού έτους. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «περί Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού», όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3871/2010 

4. Την αριθ. Φ.1/Α/684/98364/ΙΒ/1.9.2011  Υ.Α. ανακαθορισµού ύψους 

επιχορήγησης του Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος» οικον. έτους 2011  (ΦΕΚ 

1951/τ.Β΄/2.9.2011) 

5. Την αριθ. Φ.1/Α/739/17/99258/ΙΒ/5.9.2011  απόφαση ανάληψης 

6. Την κατά το άρθρο 23 του ν. 3966/2011 αρµοδιότητα, καθώς και την 

τεχνική εµπειρία και ικανότητα του Ι.Τ.Υ.Ε. «∆ιόφαντος» σε θέµατα  που 

αφορούν την  έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.   

 

Αποφασίζουµε 

 

Εγκρίνουµε την επιχορήγηση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «∆ιόφαντος» από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων µε το ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων 

(220.000) ευρώ για την παραγωγή  … ψηφιακών δίσκων βίντεο (Digital Video 

Discs - DVD) µε το περιεχόµενο των διδακτικών βιβλίων του γυµνασίου-λυκείου 

σε ψηφιακή µορφή και τη  διανοµή τους σε όλα τα γυµνάσια-λύκεια της χώρας 

έως την έναρξη του σχολικού έτους 2011-2012, µε την πλέον πρόσφορη 

διαδικασία, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2519 του ειδικού φορέα 19-110 

του προϋπολογισµού εξόδων του ΥΠ∆ΒΜΘ οικον. έτους 2011, καθώς και την 

έκδοση ισόποσου χρηµατικού εντάλµατος στη ∆ΟΥ Α΄ Πατρών. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

Γεν. ∆/νση ∆ιοικ. & Οικ. Υποστήριξης 

∆ΟΥ – Τµήµα Α΄ 
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