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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.500/1/Ε5/712 (1)
  Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημοτική Ενό−
τητα Μουδανιών), Νομού Χαλκιδικής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφ. Β΄, Γ΄, Δ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 12, του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδα−
στών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 22, 
του ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις». 

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16, του
ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών».

6. Tις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 15 του
ν. 3232/04 (ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98). 

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του Π.Δ. 
174/1985 (ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Τ.Ε.Ι.)».

9. Το 65/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης…της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

10. Το 187/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ Β΄ 214) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

11. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄307) Τρο−
ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 
και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).

14. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 
168) κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπου−
δαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 
άσκησης». 
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Ανακτήθηκε από την  
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34302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

15. Τη με αριθμό Υ350/08−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) από−
φαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου.

16. Τη με αριθμό 365/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δή−
μου Νέας Προποντίδας, (Δημοτική Ενότητα Μουδανι−
ών), Ν. Χαλκιδικής.που διαβιβάστηκε με τα αρ. 70019/
20−12−2010 & 8026/26−11−2010 έγγραφα της Περιφέρειας 
στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ και το από 08−03−2011 
τηλεαντιγράφημα του ανωτέρω Δήμου.

17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων»

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Νέας Προποντίδας, (Δημοτική Ενότητα Μουδανιών),
Ν. Χαλκιδικής ύψους 5.585,7 ευρώ περίπου για το έτος 
2011 και 22.342,8 ευρώ περίπου για καθένα από τα επό−
μενα οικονομικά έτη.

19. Την αριθμ. 34462/13−9−2011 βεβαίωση της Οικονο−
μικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πί−
στωσης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, ανά εξάμηνο, δέκα (10) θέσεις πρα−
κτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., με δυνατότητα 
συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Νέας 
Προποντίδας, (Δημοτική Ενότητα Μουδανιών), Νομού 
Χαλκιδικής.

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το 
Δήμο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζο−
ντας από 01−12−2011.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋ−
πολογισμό του Δήμου Νέας Προποντίδας, (Δημοτική 
Ενότητα Μουδανιών), Νομού Χαλκιδικής.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκα−
λείται δαπάνη ύψους 1.861,9 ευρώ για το 2011 η οποία 
θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 02.10.6041.01 σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας 
(Δημοτική Ενότητα Μουδανιών), Νομού Χαλκιδικής, ως 
εξής:

1.861,9 ευρώ (10 θέσεις x 186,19 (176,8+10,11) ευρώ x 1 
μήνα) για το έτος 2011 και

22.342,8 ευρώ (10 θέσεις x 186,19 ευρώ x 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι εγγε−
γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Νέας Προποντίδας, (Δημοτική Ενότητα Μου−
δανιών), Ν. Χαλκιδικής και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 22.342,8 ευρώ 
η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπο−
λογισμούς.

Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς αρχίζει από το 
χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημοσιευ−
θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

   Αριθ. Φ.500/4/Ε5/6697 (2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι., στο Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολι−
τικής (Κ.Α.Κ.ΠΟ Δήμου Εμμανουήλ Παππά) πρώην Δη−
μοτικός Παιδικός Σταθμός, Δήμου Εμμανουήλ Παπ−
πά, Νομού Σερρών. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφ. B΄, Γ΄, Δ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 12, του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδα−
στών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 22, 
του ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16, του
ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών».

6. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 15 του
ν. 3232/04 (ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του
Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των 
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων (Τ.Ε.Ι.)».

9. Το 65/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης...της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

10. Το 187/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ Β΄ 214) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) Τρο−
ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 
και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).

14. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 
168) κοινή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπου−
δαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 
άσκησης».

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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15. Τη με αριθμό Υ350/08−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) από−
φαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου.

16. Τη με αριθμό 35/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δη−
μοτικού Παιδικού Σταθμού Εμμανουήλ Παππά, Νομού 
Σερρών, που διαβιβάστηκε με τα αρ. 354/10−01−2011 
και 11013/28−12−2010 έγγραφα της Περιφέρειας, καθώς 
και το από 08−02−2011 τηλεαντιγράφημα του Δημοτι−
κού Παιδικού Σταθμού αυτού, στο Υπουργείο Παιδείας 
Δ.Β.Μ.Θ.

17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής 
(Κ.Α.Κ.ΠΟ Δήμου Εμμανουήλ Πατπτά) πρώην Δημο−
τικού Παιδικού Σταθμού, Δήμου Εμμανουήλ Παππά, 
Νομού Σερρών ύψους 186,19 ευρώ περίπου για το έτος 
2011 και 2.234,28 ευρώ για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

19. Την αριθμ. 233/13−9−2011 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, ανά εξάμηνο, μία (1) θέση πρακτικής 
άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι., με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων, στο Κέντρο Αλληλεγγύης και 
Κοινωνικής Πολιτικής (Κ.Α.Κ.ΠΟ Δήμου Εμμανουήλ Παπ−
πά) πρώην Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Δήμου Εμμα−
νουήλ Παππά, Νομού Σερρών.

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το 
Δήμο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζο−
ντας από 01−12−2011.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋ−
πολογισμό του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Πολιτικής (Κ.Α.Κ.ΠΟ Δήμου Εμμανουήλ Παππά) πρώην 
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, Δήμου Εμμανουήλ Παππά, 
Νομού Σερρών.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 186,19 ευρώ για το 2011 η οποία θα 
καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 6043.01 σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Πολιτικής (Κ.Α.Κ.ΠΟ Δήμου Εμμανουήλ Παππά) πρώην 
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Δήμου Εμμανουήλ Παππά, 
Νομού Σερρών ως εξής:

186,19 ευρώ (1 θέση x 186,19 (176,8+10,11) ευρώ x 1 μήνα) 
για το έτος 2011 και

2.234,28 ευρώ (1 θέση x 186,19 ευρώ x 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι 
εγγεγραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπο−
λογισμό του Κέντρου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής 
Πολιτικής (Κ.Α.Κ.ΠΟ Δήμου Εμμανουήλ Παππά) πρώ−
ην Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, Δήμου Εμμανουήλ 
Παππά, Νομού Σερρών και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 2.234,28 ευρώ 
η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋ−
πολογισμούς.

Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς αρχίζει από το 

χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημοσιευ−
θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθ. Φ.500/27/Ε5/34448 (3)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Πρεσπών, Νομού Φλώρινας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφ. Β΄, Γ΄, Δ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 12, του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπου−
δαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες δια−
τάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 22, 
του ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16, του
ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών».

6. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 15 του
ν. 3232/04 (ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του
Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των 
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων (Τ.Ε.Ι.)».

9. Το 65/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης...της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

10. Το 187/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ Β΄ 214) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Τη με αριθμό Υ350/08−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) από−
φαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου.

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).

14. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) Τρο−
ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 
και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

15. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών 
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

16. Τη με αριθμό 38/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Πρεσπών, Νομού Φλώρινας.που διαβιβάστηκε με το αρ. 
1081/17−03−2011 έγγραφο του Δήμου στο Υπουργείο Παι−
δείας Δ.Β.Μ.Θ καθώς και την ορθή επανάληψη αυτής με 
τηλεαντιγράφημα από 7−4−2011.

17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Πρεσπών, Νομού Φλώρινας ύψους 186,19 ευρώ περίπου 
για το έτος 2011 και 2.234,28 ευρώ περίπου για καθένα 
από τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Την αριθμ. 4992/9−9−2011 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε μία (1) θέση πρακτικής άσκησης σπου−
δαστή Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΤΕΙ 
Καλαμάτας, στο Δήμο Πρεσπών, Νομού Φλώρινας.

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το 
Δήμο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζο−
ντας από 01−12−2011.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Πρεσπών, Νομού Φλώρινας.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 186,19 ευρώ για το 2011 η οποία θα καλυ−
φθεί από τον Κ.Α.Ε. 10/6054.04 σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Δήμου Πρεσπών, Νομού Φλώρινας, ως εξής:

186,19 ευρώ (1 θέση x 186,19 (176,8+10,11) ευρώ x 1 μήνα) 
για το έτος 2011 και

2.234,28 ευρώ (1 θέση x 186,19 ευρώ x 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι εγ−
γεγραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογι−
σμό του Δήμου Πρεσπών, Νομού Φλώρινας και για τα 
επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 2.234,28 ευρώ η οποία θα προβλέπεται στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς αρχίζει από το 
χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημοσιευ−
θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

    Αριθ. Φ.500/33/Ε5/38312 (4)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Νομού 
Κυκλάδων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφ. Β΄, Γ΄, Δ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 12, του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α’ 56) «Εισαγωγή σπουδα−
στών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101) 
σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα.

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 22, του 
ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16, του
ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α’ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών».

6. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 15 του
ν. 3232/04 (ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του
Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των 
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων (Τ.Ε.Ι.)».

9. Το 65/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης...της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

10. Το 187/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ Β΄ 214) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Τη με αριθμό Υ350/08−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) απόφαση 
καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).

14. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) Τρο−
ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 
και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

15. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168) 
κοινή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

16. Τη με αριθμό 53/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Νομού Κυκλάδων που διαβι−

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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βάστηκε με το αρ. 2880/18−03−2011 έγγραφο του Δήμου 
στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ καθώς και την ορθή 
επανάληψη αυτής με τηλεαντιγράφημα από 4−4−2011.

17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νά−
ξου & Μικρών Κυκλάδων, Νομού Κυκλάδων ύψους 930,95 
ευρώ περίπου για το έτος 2011 και 11.171,4 ευρώ περίπου 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Την αριθμ. 11463/12−9−2011 βεβαίωση της Οικονο−
μικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πί−
στωσης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμε−
τοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων, Νομού Κυκλάδων.

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τον 
ανωτέρω Δήμο, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρ−
χίζοντας από 01−12−2011.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Νομού 
Κυκλάδων.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκα−
λείται δαπάνη ύψους 930,95 ευρώ για το 2011 η οποία 
θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 70−6041.001 σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, 
Νομού Κυκλάδων, ως εξής:

930,95 ευρώ (5 θέσεις x 186,19 (176,8+10,11) ευρώ x 1 
μήνα) για το έτος 2011 και

11.171,4 ευρώ (5 θέσεις x 186,19 ευρώ x 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι εγγε−
γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Νομού Κυκλάδων 
και για τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια 
δαπάνη ύψους 11.171,4 ευρώ η οποία θα προβλέπεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς αρχίζει από το 
χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημοσιευ−
θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθ. Φ.500/43/Ε5/48644 (5)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Νομού Αττικής. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφ. Β΄, Γ΄, Δ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 12, του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπου−

δαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες δια−
τάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 22, 
του ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16, του
ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών».

6. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 15 του
ν. 3232/04 (ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του
Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των 
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων (Τ.Ε.Ι.)».

9. Το 65/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης...της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

10. Το 187/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ Β΄ 214) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Τη με αριθμό Υ350/08−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) από−
φαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου.

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).

14. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) Τρο−
ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 
και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

15. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168) 
κοινής υπουργικής απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών 
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

16. Τη με αριθμό 143/17−3−2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δή−
μου Αγίου Δημητρίου, Νομού Αττικής, που διαβιβάστηκε 
με το αρ. 17485/15−04−2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
καθώς και τη με αριθμ. 176/14−4−2011 ορθή επανάληψη 
αυτής που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 11402/2011 έγγραφο 
του ανωτέρω Δήμου στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου, Νομού Αττικής ύψους 1.489,52 ευρώ περίπου 
για το έτος 2011 και 17.874,24 ευρώ περίπου για καθένα 
από τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Την αριθμ. 28779/9−9−2011 βεβαίωση της Οικονο−
μικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πί−
στωσης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε οκτώ (8) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμ−
μετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Αγίου Δημη−
τρίου, Νομού Αττικής.

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το 
Δήμο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζο−
ντας από 01−12−2011.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Νομού Αττικής.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 1.489,52 ευρώ για το 2011 η οποία θα 
καλυφθεί από τον Κ.Α. 70.6041 σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Νομού Αττικής, 
ως εξής:

1.489,52 ευρώ (8 θέσεις x 186,19 (176,8+10,11) ευρώ x 1 
μήνα) για το έτος 2011 και

17.874,24 ευρώ (8 θέσεις x 186,19 ευρώ x 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι εγγε−
γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Νομού Αττικής και για τα 
επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 17.874,24 ευρώ η οποία θα προβλέπεται στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς αρχίζει από το 
χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημοσιευ−
θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθ. Φ.500/53/Ε5/45828 (6)
Καθορισμός θέσης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι, 

στους Παιδικούς Σταθμούς Δημοτικής Ενότητας Άνω 
Λιοσίων του Δήμου Φυλής, Νομού Αττικής. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφ. Β΄, Γ΄, Δ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 12, του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπου−
δαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες δια−
τάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 22, 
του ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16, του
ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α’ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών».

6. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 15 του
ν. 3232/04 (ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2, του Π.Δ. 
174/1985 (ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου−
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Τ.Ε.Ι.)».

9. Το 65/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης...της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

10. Το 187/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ Β΄ 214) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) Τρο−
ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 
και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).

14. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών 
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

15. Τη με αριθμό Υ350/08−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) από−
φαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου.

16. Τη με αριθμό 9/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου των Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας 
Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, Νομού, που διαβιβάστη−
κε με τα με αριθμό 10014/6980/29−03−2011 και 15975/8−4−
2011 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
και του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Παιδείας 
Δ.Β.Μ.Θ.

17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων»

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Παιδικών 
Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου 
Φυλής, Νομού Αττικής ύψους 930,95 ευρώ περίπου για 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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το έτος 2011 και 11.171,4 ευρώ περίπου για καθένα από 
τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Την αριθμ. 1580/9−9−2011 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ανά εξάμηνο, πέντε (5) θέσεις πρακτι−
κής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι στους Παιδικούς Σταθ−
μούς Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυ−
λής, Νομού Αττικής.

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τους 
ανωτέρω Παιδικούς Σταθμούς, πραγματοποιείται για 
ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 01 −12− 2011.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό των Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας 
Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, Νομού Αττικής.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 930,95 ευρώ για το 2011 η οποία θα καλυ−
φθεί από τον Κ.Α.Ε. 10.6041 σε βάρος του προϋπολογι−
σμού των Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Άνω 
Λιοσίων του Δήμου Φυλής, Νομού Αττικής, ως εξής:

930,95 ευρώ (5 θέσεις x 186,19 (176,8+10,11) ευρώ x 1 
μήνα) για το έτος 2011 και

11.171,4 ευρώ (5 θέσεις x 186,19 ευρώ x 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι εγ−
γεγραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογι−
σμό των Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Άνω 
Λιοσίων του Δήμου Φυλής, Νομού Αττικής και για τα 
επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 11.171,4 ευρώ η οποία θα προβλέπεται στους αντί−
στοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς αρχίζει από το 
χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημοσιευ−
θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθ. 116379/Γ2 (7)
Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την Αναπλήρωση

διδακτικών ωρών. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 

88 Α΄),
β) των άρθρων 51 και 53 του ν. 1566/1985, όπως τρο−

ποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 
136 Α΄),

γ) του άρθρου 2 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α΄),
δ) του άρθρου 2 της με αρ. πρωτ. 1120/Η/07−01−2010 

(ΦΕΚ Β΄ 1) κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−

μάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων».

ε) 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 (98 Α΄) και το 
γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης 
δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον Κρατικό Προϋ−
πολογισμό. Η αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιπτώσε−
ων ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας θα καλυφθεί με 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του οικείου φορέα και ΚΑΕ, 
στο πλαίσιο της σχετικής ληφθησομένης απόφασης.

2) Την με αρ. πρωτ. 22143/Γ2/21−02−2008 (ΦΕΚ 357 Β΄) 
Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

3) Την ανάγκη αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών 
ωρών, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες, η ανα−
πλήρωση εξασφαλίζεται, με τους παρακάτω τρό−
πους:

α. Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.
β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμε−

ρων εκδρομών.
γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποι−

ούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).
δ. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους πα−

ραπάνω τρόπους, προστίθενται διδακτικές ώρες μετά 
την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματος, και 
αξιοποιούνται τα Σάββατα.

ε. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με την σω−
ρευτική εφαρμογή των ανωτέρω και απαιτηθεί παράτα−
ση του διδακτικού έτους, αυτό θα υλοποιηθεί με από−
φαση του ΥΠΔΒΜΘ, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, 
μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των Περιφερειακών 
Διευθυντών Εκπ/σης.

2. Με την αναπλήρωση πρέπει να εξασφαλίζεται για 
κάθε μάθημα η κάλυψη τουλάχιστον των 4/5 των απο−
λεσθεισών ωρών διδασκαλίας.

3. Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και 
μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής 
συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο ανά δεκαπενθήμερο, 
προς τον σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και 
διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία 
αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χα−
θεί.

Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο 
Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το Σχολικό 
Συμβούλιο, το οποίο προτείνει στον Διευθυντή της Δι−
εύθυνσης Δ/θμιας εκπαίδευσης την οριστική διαδικασία 
αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί. 
Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του διανυο−
μένου τριμήνου/τετραμήνου, από την ομαλοποίηση της 
λειτουργίας του σχολείου.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και 
της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερει−
ακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που το σχολικό συμβούλιο δεν υποβάλει 
την πρότασή του εντός πέντε εργάσιμων ημερών από 
την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου, ο Διευ−
θυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης εισηγείται 
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απευθείας τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων 
και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περι−
φερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, χωρίς πρόταση του 
σχολικού συμβουλίου.

Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περι−
φερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02024002710110008*

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




