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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  

 Αριθμ. Οικ.45114/5125 (1)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το 

έτος 2012, για το προσωπικό του Πολιτικού Γραφεί−
ου του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Yποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(Τομέα Μεταφορών) Σταύρου Καλογιάννη που δεν 
καλύπτει οργανικές θέσεις.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).

2. Tην υπ’ αριθμ. 2/78400/0022 εγκύκλιο του Υπουργεί−
ου Οικονομικών, που αφορά στη παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/27.10.2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄) και του 
Π.Δ. 63/2005.

4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση και 
μετανομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, οικονομικού έτους 2012, 
φορέας 39/110 και ΚΑΕ–0511 ύψους, χιλίων διακοσίων 
ευρώ (1.200,00 €), η οποία σύμφωνα με την εγκύκλιο 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 
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δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις 
πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό.

6. Την ανάγκη προσφοράς υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας από τους υπαλλήλους του Πολιτικού 
Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(Τομέα Μεταφορών) οι οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές 
θέσεις στο εν λόγω γραφείο και υπηρετούν με διάθεση 
σε αυτό, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την προσφορά υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας για το έτος 2012, για δύο (2) υπαλλήλους 
που υπηρετούν με διάθεση στο Πολιτικό Γραφείο του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Τομέα Με−
ταφορών) Σταύρου Καλογιάννη, μέχρι είκοσι (20) ώρες 
μηνιαίως ανά υπάλληλο.

2. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας θα βεβαιώνεται στα τέλη κάθε μήνα 
με πράξη του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
και έως 31.12.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 19 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.500/42/Ε5/127234 (2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι. στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Δη−
μοτική Φροντίδα Αχαρνών» Δήμου Αχαρνών, Νομού 
Αττικής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ 

του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδάφιο α΄ του 
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις».

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του Ν .3232/2004 
(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 του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

9. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

10. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 
2105).

12. Το Π.Δ. 65/2011 (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».

13. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».

14. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. Ε5/1258/86 κοινής υπουργικής απόφασης και 
αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που 
πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρε−
σίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις 
και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ 
Β΄ 168) κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπου−
δαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 
άσκησης».

16. Την υπ’ αριθμ. 5/2012 απόφαση του Δ.Σ. του νομι−
κού προσώπου δημοσίου δικαίου «Δημοτική Φροντίδα 
Αχαρνών» του Δήμου Αχαρνών, Νομού Αττικής η οποία 
διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας με το υπ’ 
αριθμ. 699/22.2.2012 έγγραφό του, καθώς και την ορθή 
επανάληψη αυτής η οποία διαβιβάσθηκε στο ίδιο Υπουρ−
γείο με το από 2.7.2012 τηλεαντιγράφημα του ανωτέρω 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (αριθμ. εγγράφου 
1517/17.5.2012).

17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του Ι.Κ.Α. «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 νομκού προ−
σώπου δημοσίου δικαίου «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» 
του Δήμου Αχαρνών, Νομού Αττικής, ύψους 5.585,7 ευρώ 
περίπου για το έτος 2012 και ποσό ύψους 67.028,40 ευρώ 
περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Την υπ’ αριθμ. 1561/24.5.2012 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τριάντα (30) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμ−
μετοχής όλων των ειδικοτήτων στο νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» του 
Δήμου Αχαρνών, Νομού Αττικής:

• Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το 
ανωτέρω νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πραγματο−
ποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 1.12.2012.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋ−
πολογισμό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
«Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» του Δήμου Αχαρνών, 
Νομού Αττικής.

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 5.585,7 ευρώ για το 2012 η οποία θα κα−
λυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 15.604102 και 15.6054 σε βάρος 
του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» του Δήμου Αχαρ−
νών, Νομού Αττικής, ως εξής:

5.585.7 ευρώ [30 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ευρώ x 1 
μήνα] για το έτος 2012 και 

67.028,40 ευρώ (30 θέσεις x 186,19 ευρώ x 12 μήνες) 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 έχει δε−
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Δημοτική Φροντί−
δα Αχαρνών» του Δήμου Αχαρνών, Νομού Αττικής και 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται 
ετήσια δαπάνη ύψους 67.028,40 ευρώ η οποία θα δε−
σμεύεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Οκτωβρίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.500/48/Ε5/127241 (3)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Λαγκαδά, Νομού Θεσσαλονίκης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ 

του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδάφιο α΄ του 
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του Ν .3232/2004 
(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 του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

9. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

10. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

12. Το Π.Δ. 65/2011 (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».

13. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».

14. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. Ε5/1258/86 κοινής υπουργικής απόφασης και αύ−
ξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγ−
ματοποιούν την 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 υπ’ αριθμ. Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ 
Β΄ 168) κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπου−
δαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 
άσκησης».

16. Την υπ’ αριθμ. 34/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δή−
μου Λαγκαδά, Νομού Θεσσαλονίκης η οποία διαβιβά−
σθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας με το υπ’ αριθμ. 
15141/19.3.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης, καθώς και την υπ’ αριθμ. 
163/2012 απόφαση του Δ.Σ. του ιδίου Δήμου η οποία την 
τροποποιεί και διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας 
με το υπ’ αριθμ. 44927/11.6.2012 έγγραφο της ανωτέρω 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του Ι.Κ.Α. «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 
Λαγκαδά, Νομού Θεσσαλονίκης, ύψους 3.165,23 ευρώ 
περίπου για το έτος 2012 και ποσό ύψους 37.982,76 ευρώ 
περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Την υπ’ αριθμ. 25975/14.5.2012 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε δέκα επτά (17) θέσεις πρακτικής άσκη−
σης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα 
συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Λαγκαδά, 
Νομού Θεσσαλονίκης.

• Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τον 
ανωτέρω Δήμο πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρ−
χίζοντας από 1.12.2012.

• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Λαγκαδά, Νομού Θεσσαλονίκης.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.165,23 ευρώ για το 2012 η οποία θα 
καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 02.10.6041.001 και 02.10.6054 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, 
Νομού Θεσσαλονίκης, ως εξής:

3.165,23 ευρώ [17 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ευρώ x 1 
μήνα] για το έτος 2012 και 

37.982,76 ευρώ (17 θέσεις x 186,19 ευρώ x 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 έχει δε−
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Λαγκαδά, Νομού Θεσσαλονίκης και για καθένα 
από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια 
δαπάνη ύψους 37.982,76 ευρώ η οποία θα δεσμεύεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Οκτωβρίου 2012 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.500/95 π.ε./Ε5/126945 (4)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Κέρκυρας, Νομού Κέρκυρας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ 

του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδάφιο α΄ του 
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του Ν .3232/2004 
(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 του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

9. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

10. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

12. Το Π.Δ. 65/2011 (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».

13. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».

14. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22.4.1993 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. Ε5/1258/86 κοινής υπουργικής απόφασης και αύ−
ξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγ−
ματοποιούν την 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 υπ’ αριθμ. Ε5/1303/3.3.1986 (ΦΕΚ Β΄ 
168) κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

16. Την υπ’ αριθμ. 5−144/2.4.2012 απόφαση του Δ.Σ. του 
Δήμου Κέρκυρας, Νομού Κέρκυρας η οποία διαβιβάσθη−
κε με το υπ’ αριθμ. 32415/11.4.2012 έγγραφο του προς το 
Υπουργείο Παιδείας.

17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του Ι.Κ.Α. «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 Κέρ−
κυρας, Νομού Κέρκυρας, ύψους 4.096,18 ευρώ περίπου 
για το έτος 2012 και ποσό ύψους 24.577,08 ευρώ περίπου 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Την από 11.4.2012 βεβαίωση της Οικονομικής Υπη−
ρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε έντεκα (11) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμ−
μετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Κέρκυρας, 
Νομού Κέρκυρας.

• Η πρακτική άσκηση του σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τον 
ανωτέρω Δήμο πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο, αρ−
χίζοντας από 1.11.2012.

• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Κέρκυρας, Νομού Κέρκυρας.

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 4.096,18 ευρώ για το 2012 η οποία θα 
καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10.6054 και 10.6041 σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας, Νομού Κέρ−
κυρας, ως εξής:

4.096,18 ευρώ [11 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ευρώ x 
2 μήνες] για το έτος 2012 και 

24.577,08 ευρώ (11 θέσεις x 186,19 ευρώ x 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 έχει δε−
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Κέρκυρας, Νομού Κέρκυρας και για καθένα 
από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια 

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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δαπάνη ύψους 24.577,08 ευρώ η οποία θα δεσμεύεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Οκτωβρίου 2012 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. 10210 (5)
Τροποποίηση του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 

της υπ’ αριθμ. 260/16.1.2008 υπουργικής απόφασης 
«Οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας» (ΦΕΚ 34/Β΄/2008). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 «Σχο−

λεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ Α΄ 188).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2909/2001 «Θέ−

ματα Λαϊκής Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια 

Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163), όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

4. Τη σχετική εισήγηση της Γενικής Γραμματέως Δια 
Βίου Μάθησης.

5. Τον ισχύοντα Κανονισμό των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας, υπ’ αριθμ. 260/16.1.2008 υπουργική απόφαση 
«Οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευ−
καιρίας» (ΦΕΚ Β΄ 34).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 
260/16.1.2008 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση και λει−
τουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΦΕΚ Β΄ 34), 
τροποποιείται και ισχύει:

γ) Για τους αποσπασμένους από τη Δευτεροβάθμια 
και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκπαιδευτικούς, ισχύει το 
προβλεπόμενο για κάθε εκπαιδευτικό ωράριο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το σχολικό έτος 2012−
2013 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. ΔΥ(3−4)/Γ.Π.οικ. 91346 (6)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−

γραφής εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στους 
Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα», ιδίως το άρθρο 54.

2. Του άρθρου 81 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/
Α΄/1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις».

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

4. Του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει σήμερα.

5. Των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 
176/Α΄/2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

6. Των άρθρων 50 και 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/
Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 
και άλλες διατάξεις».

7. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

8. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. οικ 68155/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/2012) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγεί−
ας Φωτεινή Σκοπούλη», καθώς και την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/
οικ.78087/25.7.2012 (ΦΕΚ 2339/Β΄/2012) συμπλήρωση της 
ανωτέρω απόφασης.

10. Τις υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.75033/30.7.2012, ΔΥ1α/
Γ.Π.οικ.75030/30.7.2012 κοινών αποφάσεων του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 371/
ΥΟΔΔ/2.8.2012) περί διορισμού του Γενικού Γραμμα−
τέα και της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου αντίστοιχα. 

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.

12. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπε−
ραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε αυτές, 
αποφασίζουμε:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Γενικές Αρμοδιότητες

1. Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Υγείας εισηγείται για την χάραξη και την 
εφαρμογή της κυβερνητικής επιλογής στον τομέα της 
δημόσιας υγείας, πρόληψης της ασθένειας και προαγω−
γής της υγείας (άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 3370/2005) και έχει 
αρμοδιότητα για τις Διευθύνσεις που συγκροτούν τη 
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, 
και τα αυτοτελή τμήματα που τις συγκροτούν, όπως 
αυτές καθορίζονται από τον Οργανισμό του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Π.Δ. 95/2000), τον 
Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών 
δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» και Ν. 3868/2010 
(ΦΕΚ 129/Α΄/2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και του Ν. 
3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 31/Α΄/2011).

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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2. Aσκεί την εποπτεία, τον έλεγχο και τον συντονισμό 
στα Δίκτυα Δημόσιας Υγείας, στις Περιφερειακές Διευ−
θύνσεις Δημόσιας Υγείας, στα Περιφερειακά Συμβούλια 
Δημόσιας Υγείας, στους Τομείς Δημόσιας Υγείας, στις 
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των υπηρεσιών β΄ βαθ−
μού αυτοδιοίκησης του Ν. 3852/2010 και των Δημοτικών 
ή Κοινοτικών Υπηρεσιών που ασκούν δραστηριότητες 
δημόσιας υγείας, το Αεροϋγειονομείο, το Σώμα Λειτουρ−
γών Δημόσιας Υγείας και όλους εν γένει τους φορείς 
που υπόκεινται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άπτονται θεμάτων που αφορούν στον 
τομέα της δημόσιας υγείας, πρόληψης της ασθένειας 
και προαγωγής της υγείας στο Ε.Σ.Υ.

3. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας προΐσταται 
αμέσως μετά τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό 
και την Υφυπουργό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Υγείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα 
παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 2
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

σε αντικείμενα Υπηρεσιών − Εξαιρέσεις

1. Στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας μεταβιβά−
ζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας 
Ζωής

2. Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξαιρούνται αυτές για 
τις οποίες απαιτείται συνυπογραφή πράξεων με άλλους 
Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυπουργούς.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υπογραφής εγγράφων

«Με εντολή Υφυπουργού»

1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας έχει δικαί−
ωμα υπογραφής εγγραφών «με εντολή Υφυπουργού» 
για τα εξής θέματα:

α) Τα ερωτήματα στο Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας 
Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.).

β) Τις αποφάσεις και έγγραφα για θέματα στα οποία 
συμπράττουν περισσότερες Διευθύνσεις της Γενικής 
Διεύθυνσης.

2. Εξαιρούνται του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υφυπουργού» τα έγγραφα τα οποία αφορούν:

α) Στην πρόταση έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων 
και κανονιστικών αποφάσεων.

β) Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουρ−
γού ή κυβερνητικά όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργούς.

Άρθρο 4
Συναρμοδιότητα υπογραφής

κοινών αποφάσεων Υπουργείων

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουρ−
γείου έχει συναρμοδιότητα υπογραφής κοινών αποφά−
σεων Υπουργείων για θέματα της αρμοδιότητάς του 
(υπ’ αριθμ. 33361/1991 κοινή υπουργική απόφαση «Με−
ταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 
7 παρ. 1 Ν. 1943/1991» (ΦΕΚ Β΄ 703).

Άρθρο 5
Εκπροσώπηση

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας εκπροσω−
πεί το Υπουργείο Υγείας σε θέματα δημόσιας υγείας, 

πρόληψης της ασθένειας και προαγωγής της υγείας και 
συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς για θέματα 
δημόσιας υγείας, πρόληψης της ασθένειας και προα−
γωγής της υγείας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Άρθρο 6
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

σε αντικείμενα Υπηρεσιών − Εξαιρέσεις

1. Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μεταβιβάζο−
νται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυν−
σης Υπηρεσιών Υγείας

2. Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξαιρούνται αυτές 
για τις οποίες απαιτείται συνυπογραφή πράξεων με 
άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυ−
πουργούς.

Άρθρο 7
Δικαίωμα υπογραφής εγγράφων

«Με εντολή Υφυπουργού»

1. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έχει δικαί−
ωμα υπογραφής εγγράφων «με εντολή Υφυπουργού» 
για τα εξής θέματα:

α) Την έγκριση προϋπολογισμού, απολογισμού και 
ισολογισμού των νομικών προσώπων του τομέα της 
Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από την κεντρική 
υπηρεσία του Υπουργείου.

β) Τις αποφάσεις που αναφέρονται σε οικονομικά θέ−
ματα και θέματα κατάστασης προσωπικού και αφορούν 
τα νομικά πρόσωπα του τομέα Ψυχικής Υγείας.

2. Εξαιρούνται του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υφυπουργού» τα έγγραφα τα οποία αφορούν:

α) Στην πρόταση έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων 
και κανονιστικών αποφάσεων.

β) Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουρ−
γού ή κυβερνητικά όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργούς.

Άρθρο 8
Συναρμοδιότητα υπογραφής

κοινών αποφάσεων Υπουργείων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έχει συναρ−
μοδιότητα υπογραφής κοινών αποφάσεων Υπουργείων 
για θέματα της αρμοδιότητάς του (υπ’ αριθμ. 33361/1991 
κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπο−
γραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 1943/1991» 
(ΦΕΚ Β΄ 703).

Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις

1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 
την απόφαση αυτή, θα πρέπει στο σκεπτικό τους να 
αναγράφεται αυτή η απόφαση.

2. Οι εξουσιοδοτημένοι με την απόφαση αυτή να υπο−
γράφουν «με εντολή Υφυπουργού» δύνανται να ενημε−
ρώνουν τα ανώτερα κλιμάκια για κάθε σοβαρό κατά 
την κρίση τους θέμα.

3. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργεί−
ται κάθε άλλη προηγούμενη που ρυθμίζει όμοια θέματα.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ

F
    Aριθμ. 1868 (7)
2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 123/29.12.2010 υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 47/Β΄/24.1.2011) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟ−
ΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: “ΜΕ−
ΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ−
ΛΟΥ”, ΜΕΤΡΟ 1.1: “ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣ−
ΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”» (Κωδικός Πρόσκλησης 1.1.1).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 
27.7.2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

3. Τον Κανονισμό  (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 
26.3.2007 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο−
γής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

4. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 
Ε(2007)6402/11.12.2007 απόφασή της, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

5. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄/267/03.12.2007).

6. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄53/31.03.2010) και 
ειδικότερα το άρθρο 10 παράγραφος 22.

7. Την υπ’ αριθμ. 2925/13.10.2008 (ΦΕΚ 2178/Β΄/23.10.2008) 
απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. 1676/26.6.2009 (ΦΕΚ 1867/Β΄/3.9.2009) 
κοινή υπουργική απόφαση για την «εκχώρηση αρμοδι−
οτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού 
προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ» στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρ−
μογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας.

9. Την υπ’ αριθμ. 71/29.11.2010 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1874/Β΄/30.11.2010) για τον καθορισμό της διαδι−
κασίας υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονο−
μικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 1.1 
«Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα 
Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013.

10. Την υπ’ αριθμ. 123/29.12.2010 (ΦΕΚ 47/Β΄/24.1.2011) 
υπουργική απόφαση «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσε−
ων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007−2013, 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ−
ΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ” ΜΕΤΡΟ 1.1: “ΜΟ−
ΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1624/27.7.2011 (ΦΕΚ 
1880/Β΄/25.8.2011) όμοιά της.

11. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

12. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10.8.2012) «Τροποποίη−
ση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».

14. Την υπ’ αριθμ. 1374/4.10.2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί ανακα−
τανομής Δημόσιας Δαπάνης στα Μέτρα του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013.

15. Το υπ’ αριθμ. 1383/5.10.2012 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ για την ανάγκη 
έγκρισης επιλέξιμων αιτήσεων Μόνιμης Παύσης Αλι−
ευτικών Δραστηριοτήτων Επαγγελματικών αλιευτικών 
σκαφών, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 
123/29.12.2011 πρόσκλησης, με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων του Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013 με την απορρόφηση πι−
στώσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του κανόνα ν+2.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 123/29.12.2010 
(ΦΕΚ 47/Β΄/24.01.2011) υπουργικής απόφασης «Πρόσκληση 
για υποβολή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλι−
είας 2007−2013, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ” ΜΕΤΡΟ 1.1: 
“ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”», όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 της υπ’ αριθμ. 
1624/27.7.2011 (ΦΕΚ 1880/Β΄/25.8.2011) όμοιάς της, ως εξής:

«Άρθρο 3
Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την 
ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέ−
μεται ενδεικτικά, ως ακολούθως:

Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο 13.663.850 ευρώ

Λοιπή Ελλάδα 52.203.150 ευρώ

Σύνολο 65.867.000 ευρώ

• Η δημόσια δαπάνη για κάθε Εθνικό Σχέδιο Παρο−
πλισμού (ΕΣΠ) κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

1ο ΕΣΠ Κλειστών Κόλπων 30.570.000 ευρώ

2ο ΕΣΠ Σκαφών ολικού μήκους
< 7 μέτρων 3.500.000 ευρώ

3ο ΕΣΠ Σκαφών ηλικίας > 15 ετών 30.797.000 ευρώ

Σύνολο 64.867.000 ευρώ

• Η δημόσια δαπάνη σε περίπτωση μη ανανέωσης 
αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και Τρίτης 
Χώρας, ή σημαντικής περικοπής των αλιευτικών δυνα−
τοτήτων δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή άλλης ρύθμισης 
ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 123/29.12.2010 (ΦΕΚ 47/
Β΄/24.01.2011) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 1624/27.7.2011 (ΦΕΚ 1880/Β΄/25.8.2011) όμοιά της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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