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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ.500/12/Ε5/126950 (1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησίας.

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

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

ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση 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 του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. α του 
ν. 2362/95 (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. 3232/04 
(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 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. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «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 Διακυβέρ−
νησης ... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

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

14. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22−04−93 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τροποποίηση της 
κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση 
της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τε−
χνολογικών 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».
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15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/1303/03−03−1986 
(ΦΕΚ Β΄ 168) κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 
άσκησης».

16. Την υπ’ αριθμ. 296/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δή−
μου Σκοπέλου, Νομού Μαγνησίας η οποία διαβιβάσθηκε 
με το υπ’ αριθμ. 10833/22−12−2012 έγγραφό του προς 
το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και η ορθή επανάληψη 
αυτής η οποία διαβιβάσθηκε προς το ίδιο Υπουργείο 
με το από 17−02−2012 τηλεαντιγράφημα του ανωτέρω 
Δήμου.

17. Την υπ’ αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκο−
πέλου, Νομού Μαγνησίας, ύψους 3.723,8 ΕΥΡΩ περίπου 
για το έτος 2012 και ποσό ύψους 22.342,8 ΕΥΡΩ περίπου 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Την υπ’ αριθμ. 10803/21−12−2011 βεβαίωση της Οι−
κονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε δέκα (10) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμ−
μετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Σκοπέλου, 
Νομού Μαγνησίας.

• Η πρακτική άσκηση των 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 Σκοπέλου, Νομού Μαγνησίας.

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.723,8 ΕΥΡΩ για το 2012 η οποία θα 
καλυφθεί από τους Κ.Α. 10−6041 και 10−6054 σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Σκοπέλου, Νομού Μα−
γνησίας, ως εξής:

3.723,8 ΕΥΡΩ (10 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ x 
2 μήνες) για το έτος 2012 και 22.342,8 ΕΥΡΩ (10 θέσεις 
x 186,19 ΕΥΡΩ 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 Σκοπέλου, Νομού Μαγνησίας και για καθένα από 
τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπά−
νη ύψους 22.342,8 ΕΥΡΩ 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

    Αριθμ. Φ.500/39/Ε5/126988 (2)
 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό “Θεανώς 
Ζωγιοπούλου”, Δήμου Βέροιας, Νομού Ημαθίας».

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

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

του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 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 του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 εδ.α του ν. 2362/95 
(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. 3232/04 
(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 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. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης ... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

10. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών».

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

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

13. Την υπ’ αριθμ. Υ48 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

14. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ 
Β΄ 307) κοινή υπουργική απόφαση (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 υπ’ αριθμ. Ε5/1303/03−03−1986 
(ΦΕΚ Β΄ 168) κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση 
σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 
άσκησης».
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16. Την υπ’ αριθμ. 10/2012 απόφαση του Δ.Σ. του «Δη−
μοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού “Θεανώ Ζωγιοπούλου”, 
Δήμου Βέροιας, Νομού Ημαθίας» που διαβιβάστηκε με 
τα υπ’ αριθμ. 156/22−03−2012 και 157/26−3−2012 έγγραφα 
του ανωτέρω Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού του 
«Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού “Θεανώ Ζωγιοπού−
λου”, Δήμου Βέροιας, Νομού Ημαθίας» στο Υπουργείο 
Παιδείας.

17. Την υπ’ αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του στο «Δημο−
τικού Βρεφονηπιακού Σταθμού “Θεανώ Ζωγιοπούλου”, 
Δήμου Βέροιας, Νομού Ημαθίας» ύψους 744,76 ευρώ 
περίπου για το έτος 2012 και 4.468,56 ευρώ περίπου για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Την υπ’ αριθμ. 156/22−03−2012 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

• Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμ−
μετοχής όλων των ειδικοτήτων Τ.Ε.Ι. στο «Δημοτικό 
Βρεφονηπιακό Σταθμό “Θεανώ Ζωγιοπούλου”, Δήμου 
Βέροιας, Νομού Ημαθίας».

• Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το 
Νομικό Πρόσωπο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξά−
μηνο αρχίζοντας από 01−11−2012.

• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του «Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού “Θε−
ανώ Ζωγιοπούλου”, Δήμου Βέροιας, Νομού Ημαθίας».

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 744,76 ευρώ περίπου για το 2012 η 
οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10.6041 και 10.6054 σε 
βάρος του προϋπολογισμού του «Δημοτικού Βρεφονη−
πιακού Σταθμού “Θεανώ Ζωγιοπούλου”, Δήμου Βέροιας, 
Νομού Ημαθίας», ως εξής:

744,76 ευρώ (2 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ευρώ x 
2 μήνες) για το έτος 2012 και 4.468,56 ευρώ (2 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 «Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού “Θεανώ Ζω−
γιοπούλου”, Δήμου Βέροιας, Νομού Ημαθίας» και για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται 
ετήσια δαπάνη ύψους 4.468,56 ευρώ περίπου, 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

      Αριθμ. Φ.500/31/Ε5/126970 (3)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι., στο Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστα−
σίας − Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» του 
Δήμου Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων.

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

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

του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 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 του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 εδ.α, του ν. 2362/95 
(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. 3232/04 
(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 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. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης ... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

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

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

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

13. Την υπ’ αριθμ. Υ48 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

14. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ 
Β΄ 307) κοινή υπουργική απόφαση (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 υπ’ αριθμ. Ε5/1303/03−03−1986 
(ΦΕΚ Β΄ 168) κοινής υπουργικής απόφαση «Ασφάλιση 
σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 
άσκησης».
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16. Την υπ’ αριθμ. 23/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας − Αλληλεγγύης και 
Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου Ιωαννιτών, Νομού Ιω−
αννίνων που διαβιβάστηκε με υπ’ αριθμ. 304/24−02−2012 
έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασί−
ας − Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου 
Ιωαννιτών στο Υπουργείο Παιδείας και το από 08−03−2012 
τηλεαντιγράφημα του ανωτέρω Δήμου.

17. Την υπ’ αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας − Αλληλεγγύης 
και Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου Ιωαννιτών, Νομού 
Ιωαννίνων ύψους 3.351,42 ευρώ περίπου για το έτος 2012 
και 20.108,52 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

19. Την υπ’ αριθμ. 392/07−03−2012 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

• Καθορίζουμε εννιά (9) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας − Αλληλεγγύης και Προσχολικής 
Αγωγής» του Δήμου Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων, με δυ−
νατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το Νο−
μικό Πρόσωπο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο 
αρχίζοντας από 01−11−2012.

• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασί−
ας − Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου 
Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων.

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.351,42 ευρώ περίπου για το 2012 η οποία θα 
καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10−6041.007 και 10−6054 σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας − Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» του 
Δήμου Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων, ως εξής:

3.351,42 ευρώ (9 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ x 
2 μήνες) για το έτος 2012 και 20.108,52 ευρώ (9 θέσεις 
x 186,19 ΕΥΡΩ 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 Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας 
− Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου 
Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων και για καθένα από τα επό−
μενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
20.108,52 ευρώ περίπου 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

      Αριθμ. Φ.500/27/Ε5/126973 (4)
 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι., στο «Ν.Π.Δ.Δ “ΕΥ ΖΗΝ”, Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Αθλητισμός Δήμου Έδεσσας», Νο−
μού Πέλλας».

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

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

του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 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 του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 εδ.α του ν. 2362/95 
(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. 3232/04 
(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 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. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης ... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

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

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

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

13. Την υπ’ αριθμ. Υ48 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

14. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ 
Β΄ 307) κοινή υπουργική απόφαση (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 υπ’ αριθμ. Ε5/1303/03−03−1986 
(ΦΕΚ Β΄ 168) κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση 
σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 
άσκησης».
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16. Την υπ’ αριθμ. 51/2011 απόφαση του Δ.Σ. του «Ν.Π.Δ.Δ 
“ΕΥ ΖΗΝ”, Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Αθλητι−
σμός Δήμου Έδεσσας», Νομού Πέλλας, που διαβιβάστηκε 
με το αριθμ.83/20−2−2012 και το από 12−3−2012 τηλεαντι−
γράφημα του «Ν.Π.Δ.Δ “ΕΥ ΖΗΝ”, Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Αθλητισμός Δήμου Έδεσσας», Νομού 
Πέλλας, στο Υπουργείο Παιδείας.

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 «Ν.Π.Δ.Δ “ΕΥ 
ΖΗΝ”, Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Αθλητισμός 
Δήμου Έδεσσας», Νομού Πέλλας ύψους 744,76 ευρώ πε−
ρίπου για το έτος 2012 και 4.468,56 ευρώ περίπου για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Τη με αριθμ. 131/09−03−2012 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

• Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, στο «Ν.Π.Δ.Δ

«ΕΥ ΖΗΝ», Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Αθλη−
τισμός, Δήμου Έδεσσας», Νομού Πέλλας, ως εξής:

• Μία (1) θέση Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό−
νοιας

• Μία (1) θέση διαφόρων ειδικοτήτων (με δυνατότητα 
συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων Τ.Ε.Ι.)

• Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το 
Δήμο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζο−
ντας από 01−11−2012.

• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του «Ν.Π.Δ.Δ “ΕΥ ΖΗΝ”, Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Αθλητισμός Δήμου Έδεσσας», Νομού 
Πέλλας.

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 744,76 ευρώ περίπου για το 2012 η οποία 
θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10.6042.001 και 10.6054 σε 
βάρος του προϋπολογισμού του «Ν.Π.Δ.Δ “ΕΥ ΖΗΝ”, Κοι−
νωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Αθλητισμός Δήμου 
Έδεσσας», Νομού Πέλλας, ως εξής:

744,76 ευρώ (2 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ευρώ x 
2 μήνες) για το έτος 2012 και 4.468,56 ευρώ (2 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 
«Ν.Π.Δ.Δ “ΕΥ ΖΗΝ”, Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη 
και Αθλητισμός Δήμου Έδεσσας», Νομού Πέλλας και 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται 
ετήσια δαπάνη ύψους 4.468,56 ευρώ περίπου, 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

      Αριθμ. Φ.500/57/Ε5/126966 (5)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι., στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλ−
ληλεγγύης−Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου», Νο−
μού Φλώρινας.

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

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

του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 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 του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 εδ.α, του ν. 2362/95 
(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. 3232/04 
(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 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. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης ... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

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

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

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

13. Την υπ’ αριθμ. Υ48 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

14. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ 
Β΄ 307) κοινή υπουργική απόφαση (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 υπ’ αριθμ. Ε5/1303/03−03−1986 
(ΦΕΚ Β΄ 168) κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση 
σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους 
άσκησης».
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16. Την υπ’ αριθμ. 20/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης−Αθλητισμού 
του Δήμου Αμυνταίου, Νομού Φλώρινας που διαβιβά−
στηκε με τα υπ’ αριθμ.  17660/1247/11−4−2012 και 57/
29−02−2012 έγγραφα του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασί−
ας και Αλληλεγγύης−Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου» 
στο Υπουργείο Παιδείας.

17. Την υπ’ αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του στο Ν.Π.Δ.Δ. 
«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης−Αθλητισμού 
του Δήμου Αμυνταίου», Νομού Φλώρινας, ύψους 1.117,14 
ευρώ περίπου για το έτος 2012 και 6.702,84 ευρώ περί−
που για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Την από 23−04−2012 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμ−
μετοχής όλων των ειδικοτήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης−Αθλητισμού του Δήμου 
Αμυνταίου», Νομού Φλώρινας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το 
ΝΠΔΔ αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχί−
ζοντας από 01−11−2012.

• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋ−
πολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης−Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου», Νομού 
Φλώρινας».

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 1.117,14 ευρώ περίπου για το 2012 η οποία 
θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 15.6041.01 και 15.6054.01 σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης−Αθλητισμού του Δήμου 
Αμυνταίου», Νομού Φλώρινας», ως εξής:

1.117,14 ευρώ (3 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ x 
2 μήνες) για το έτος 2012 και 6.702,84 ευρώ (3 θέσεις 
x 186,19 ΕΥΡΩ 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 Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης−
Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου», Νομού Φλώρινας, και 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται 
ετήσια δαπάνη ύψους 6.702,84 ευρώ περίπου 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

      Αριθμ. Φ.500/33/Ε5/126972 (6)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Πωγωνίου, Νομού Ιωαννίνων.

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

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

του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 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 του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδ.α του ν. 2362/95 
(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. 3232/04 (ΦΕΚ 
Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώ−
θηκε 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. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

10. 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 Διακυβέρ−
νησης ... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

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

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

13. Την υπ’ αριθμ. Υ48 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

14. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ 
Β΄ 307) κοινή υπουργική απόφαση (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. Την υπ’ αριθμ. 40/2012 που συμπλήρωσε την 313/2012 
απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου, Νομού Ιωαν−
νίνων, και διαβιβάστηκε με υπ’ αριθμ. 3976./05−03−2012 
έγγραφο του Δήμου Πωγωνίου, Νομού Ιωαννίνων στο 
Υπουργείο Παιδείας και το από 08−03−2012 τηλεαντι−
γράφημα του ανωτέρω Δήμου.
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17. Την υπ’ αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Πωγωνίου, Νομού Ιωαννίνων ύψους 744,76 ευρώ περίπου 
για το έτος 2012 και 4.468,56 ευρώ περίπου για καθένα 
από τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Την υπ’ αριθμ. 2266/20−02−2012 βεβαίωση της Οι−
κονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

• Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, στο Δήμο Πωγωνίου, 
Νομού Ιωαννίνων, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των 
ειδικοτήτων.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το Δήμο 
αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας 
από 01−11−2012.

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

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 744,76 ευρώ περίπου για το 2012 η οποία 
θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε10−6041.002 και 10−6054.002 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πωγωνίου, 
Νομού Ιωαννίνων, ως εξής:

744,76 ευρώ (2 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ x 
2 μήνες) για το έτος 2012 και 4.468,56 ευρώ (2 θέσεις 
x 186,19 ΕΥΡΩ 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 Πωγωνίου, Νομού Ιωαννίνων και για καθένα από 
τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 4.468,56 ευρώ περίπου 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.500/43/Ε5/126981 (7)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι., στο Ν.Π.Δ.Δ, «Κοινωνική Προστασία και Αλλη−
λεγγύη του Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη», Νομού Ατ−
τικής.

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

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

του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 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 του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 εδ.α του ν. 2362/95 
(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. 3232/04 
(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 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. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης ... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

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

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

12. Την υπ’ αριθμ. Υ48 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

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

14. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ 
Β΄ 307) κοινή υπουργική απόφαση (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 υπ’ αριθμ. Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 
168) κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών 
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

16. Την υπ’ αριθμ. 26/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ 
«Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του Δήμου Νίκαιας 
− Αγ. Ι. Ρέντη», Νομού Αττικής που διαβιβάστηκε με τα 
υπ’ αριθμ. 970/21−03−2012 και 1226/02−04−2012 του Ν.Π.Δ.Δ 
«Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του Δήμου Νίκαιας 
− Αγ. Ι. Ρέντη», Νομού Αττικής στο Υπουργείο Παιδείας.

17. Την υπ’ αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Κοι−
νωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του Δήμου Νίκαιας 
− Αγ. Ι. Ρέντη», Νομού Αττικής ύψους 4. 840,94 ευρώ 
περίπου για το έτος 2012 και 29.045,64 ευρώ περίπου 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
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19. Την υπ’ αριθμ. 1227/02−04−2012 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

• Καθορίζουμε δεκατρείς (13) θέσεις πρακτικής άσκη−
σης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα 
συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Ν.Π.Δ.Δ «Κοι−
νωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του Δήμου Νίκαιας − 
Αγ. Ι. Ρέντη», Νομού Αττικής.

• Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το 
Δήμο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζο−
ντας από 01−11−2012.

• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγ−
γύη του Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη», Νομού Αττικής».

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 4.840,94 ευρώ περίπου για το 2012 
η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10.6041.0003 και 
10.6052.0003 σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ 
«Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του Δήμου Νί−
καιας − Αγ. Ι. Ρέντη», Νομού Αττικής, ως εξής:

4. 840,94 ευρώ (13 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ευρώ x 
2 μήνες) για το έτος 2012 και 29.045,64 ευρώ (13 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 Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του 
Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη», Νομού Αττικής και για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται 
ετήσια δαπάνη ύψους 29.045,64 ευρώ περίπου, 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
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