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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

∆ιάλυση του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία 
«ΣΤΕΓΗ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΑΡΟΥ», η σύσταση του οποίου εγκρίθηκε µε το 
από 4.8.1993 Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 642 Β΄).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 118 του Αστικού Κώδικα 

και 12 του οργανισµού του ιδρύµατος.
2. Την αριθµ. 17423/28.7.1991 πράξη του συµβ/φου Αβίας 

Παναγιώτη Θεοδ. Κορκολιάκου, όπως τροποποιήθηκε µε 
τις αριθ. 18535 και 18798/1993 πράξεις του ιδίου συµβ/
φου, µε την οποία οι: Βασίλειος Παναγιώτη Παναγιώ−
ταρος και Ευδοκία συζ. Βασιλείου Παναγιώταρου, σύ−
στησαν κοινωφελές ίδρυµα µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ 
ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».

3. To από 4.8.1993 προεδρικό διάταγµα (ΦΕΚ 642 Β΄) 
µε το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση του παραπάνω ιδρύ−
µατος και κυρώθηκε ο οργανισµός αυτού.

4. Την αριθµ. 4/2008 πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου του ως άνω ιδρύµατος.

5. Το αριθµ. πρωτ. Π1γ/16795/28.3.2012 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Την αριθµ. πρωτ. 2422/30.10.2012 έκθεση του Οικο−
νοµικού Επιθεωρητή Γεωργίου Ξαρλή.

7. Την αριθµ. 8/29.5.2013 γνωµοδότηση του Συµβουλίου 
Εθνικών Κληροδοτηµάτων.

8. Την αριθµ. ∆6Α1104503ΕΞ2011/21.7.2011 (ΦΕΚ 1670 Β΄) 
κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµι−
σης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών 
περί έναρξης της λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµόσιας Περιουσίας.
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38860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 

9. Την αριθµ. οικ. 22367/97/5.7.2013 (ΦΕΚ 1667 Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναφορικά µε τον 
καθορισµό αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυ−
πουργού Εργασίας − Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας, αποφασίζουµε:

Άρθρο µόνο.

∆ιαλύουµε το κοινωφελές ίδρυµα µε την επωνυµία 
«ΣΤΕΓΗ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩ−
ΤΑΡΟΥ», η σύσταση του οποίου εγκρίθηκε µε το από 
4.8.1993 προεδρικό διάταγµα (ΦΕΚ 642 Β΄), αφού ο σκο−
πός του κατέστη απραγµατοποίητος, λόγω οικονοµικής 
αδυναµίας εκτέλεσης αυτού και η περιουσία του περι−
έρχεται στο ∆ήµο Καλαµάτας, ως κεφάλαιο αυτοτελούς 
διαχείρισης, προκειµένου τα έσοδα αυτής να διατίθενται 
για έργα εντός των ορίων του ∆ήµου Καλαµάτας και της 
Κοινότητας Μικρής Μαντινείας, ύστερα από σύµφωνη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Στους Υπουργούς Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναθέτουµε τη δηµοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ   

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Πρωτ. 8622

Αριθ. ∆ιεκπ. 5837 (2)
Κ αθορισµός αποδοχών δηµοσιογράφων που απασχο−

λούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη 
Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 

του Συντάγµατος, σύµφωνα µε τις οποίες το προσωπικό 
της Βουλής διέπεται αποκλειστικά από τον Κανονισµό 
της, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 
4 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, 
ΦΕΚ 106/Α/87), όπως ισχύει,

2. τις διατάξεις των άρθρων 1, 81, 85, 86, 94, 95, 97, 
100, 129 και 164∆ του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος 
Β΄− ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει,

3. την 30985/15−12−2008 (ΦΕΚ 2554/Β/17−12−2008) κοι−
νή υπουργική απόφαση «Για τους όρους αµοιβής και 
εργασίας των µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
∆ηµοσιογράφων, που υπηρετούν στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. 
και Ο.ΤΑ»,

4. τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 32 παρ. 3 του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011), όπως ισχύει,

5. την 2/17805/0022/13−3−2013 (ΦΕΚ 662/Β/21−3−2013) κοι−
νή υπουργική απόφαση «Καθορισµός αποδοχών των 

δηµοσιογράφων που απασχολούνται µε σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 4 και της 
παρ. 1α του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/
27−10−2011), όπως ισχύει»,

6. Από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής προκα−
λείται µείωση δαπάνης στους Κ.Α. 211, 21−2, 213 221 342 
του Προϋπολογισµού ∆απανών της Βουλής οικονοµικού 
έτους 2013, στους οποίους είναι εγγεγραµµένες σχετι−
κές πιστώσεις, αποφασίζουµε:

Καθορίζουµε τις αποδοχές των δηµοσιογράφων που 
απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
στη Βουλή των Ελλήνων σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
2/17805/0022/13−3−2013 (ΦΕΚ 662/Β/21−3−2013) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισµός αποδοχών των 
δηµοσιογράφων που απασχολούνται µε σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 4 και της 
παρ. 1α του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/
27−10−2011), όπως ισχύει», εφαρµοζοµένων αναλόγως των 
διατάξεων του άρθρου 164∆ παρ. 5 του Κανονισµού της 
Βουλής (Μέρος Β΄−ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει.

Για τις κατατάξεις των δηµοσιογράφων σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης 
εκδίδονται από τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιευθύν−
σεως ∆ιοικητικής Υποστηρίξεως διαπιστωτικές πράξεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεµβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ   

F

 Αριθ. ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ. 0002225 ΕΞ 2013 (3)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Υποδιευθυντή Επα−

νεξέτασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτα−
σης, της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονοµικών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 70 Β΄ του ν. 2238/1994 «Κύρωση Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος» (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως προστέ−
θηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α.5 της 
παραγράφου Α΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 107).

β. Του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45).

γ. Του άρθρου 28 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ Α΄ 174).
δ. Της υπ' αριθ. ∆6Α΄ 1118225 ΕΞ 2013/24.07.2013 απόφα−

σης του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Εσόδων «Καθορισµός της διάρθρωσης και 
των αρµοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανε−
ξέτασης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, 
καθώς και απαραίτητων λεπτοµερειών λειτουργίας αυ−
τής» (ΦΕΚ Β΄ 1893).



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) 38861

ε. Της ΠΟΛ. 1209/06.09.2013 απόφασης του Γενικού 
Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων 
«Καθορισµός λεπτοµερειών για τη λειτουργία της Υπηρε−
σίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Εσόδων, την εφαρµοστέα διαδικασία και τον 
τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 2371).

2. Την ανάγκη εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουρ−
γίας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

1. Εξουσιοδοτούµε τον Υποδιευθυντή Επανεξέτασης 
της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης να υπογρά−
φει µε εντολή του προϊσταµένου της Υπηρεσίας τις εκ−
διδόµενες αποφάσεις επί των υποβαλλόµενων ενώπιον 
της ενδικοφανών προσφυγών.

2. Τις παραπάνω αποφάσεις µπορεί να υπογράφει 
και ο ίδιος ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής 
Επανεξέτασης, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό 
καµία διατύπωση.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 20 Σεπτεµβρίου 2013

Ο Προϊστάµενος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΝΗΣ   

F

 Αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/469 (4)
Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής της Ελληνικής 

Τεχνικής Προδιαγραφής “ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−03−08−03−00: 
2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ”.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.08) «Κύρωση της 

κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων» και ειδικότερα το άρθρο 176.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο 
πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/22.4.2005).

3. Το Π.∆. 81/1999 (ΦΕΚ 92/Α/11.5.1999) «Τροποποίη−
ση και Συµπλήρωση διατάξεων του Π.∆. 428/95 (ΦΕΚ 
245/Α/24.11.95) ‘Σύσταση Γενικής ∆ιεύθυνσης Ποιότητας 
∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων’».

4. Το Π.∆. 119/2013(ΦΕΚ 153/Α/25 Ιουνίου 2013) «∆ιορι−
σµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ».

5. Το άρθρο 1 του Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.6.2013) 
«Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 
− Μετονοµασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων σε 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

6. Την αριθµ.∆16α/04/773/ 29.11.1990 Κοινή Απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε ‘Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγ−
γράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών’.

7. Την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17−7−2012 Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: 

«Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνι−
κών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή 
σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30−7−2012).

8. Ότι στο κείµενο της Ε.Τ.Ε.Π. "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−03−08−
03−00: 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" εντοπίστηκαν 
από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµο−
σίων Έργων σφάλµατα και παραλείψεις, κατόπιν του 
10757/18−2−2013 (αρ. πρ. Γραφείου Αναπληρωτή Υπουρ−
γού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι.) αιτήµατος του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Πιστοποίησης GSB International.

9. Τις από 10−5−2013, σχετικές µε το θέµα, απόψεις της 
Ελληνικής Ένωσης Αλουµινίου.

10. Τις από 23−5−2013, σχετικές µε το θέµα, απόψεις της 
2ης Κλαδικής ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων.

11. Το µε αρ. πρ. οικ. 3312/9−7−2013 έγγραφο του Γενικού 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων, "∆ιορθώσεις σε ΕΤΕΠ".

12. Ότι από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισµού, 
αποφασίζουµε:

Αναστέλλεται από την δηµοσίευση της παρούσας η εφαρ−
µογή της Ε.Τ.Ε.Π. “ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−03−08−03−00: 2009 ΚΟΥ−
ΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ”, µέχρις ότου αντικατασταθεί και 
υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες τυποποίησης.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ   

F

Αριθ. Φ.500/73/Ε5/130259 (5)
Καθορισµός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι., 

στο Ν.Π.∆.∆, «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ−
γύης του ∆ήµου Αγρινίου (ΚΟΙ.Π.Α)», Νοµού Αιτωλο−
ακαρνανίας».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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 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 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».
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7. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 36 παρ. 1 εδαφ. β΄ 
του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «∆οµή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων».

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

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.∆. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)».

10. Το Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του 
π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 
αντιστοίχως».

11. Το Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «∆ιορισµός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

12. Τη µε αριθµό Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα». (ΦΕΚ Β΄ 
2105).

13. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ιάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης...της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς».

14. Τις διατάξεις του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

15. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) κοι−
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄307) «Τροποποίηση της 
κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της 
µηνιαίας αποζηµίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογι−
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγµατοποι−
ούν άσκηση στο επάγγελµα σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, 
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.∆.∆., επιχειρήσεις και οργανισµούς 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα».

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

17. Τη µε αριθµό 175/18−07−2012 απόφαση του ∆.Σ. του 
Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του 
∆ήµου Αγρινίου (ΚΟΙ.Π.Α)», Νοµού Αιτωλοακαρνανίας» 
καθώς και τη µε αριθµό 123/15−05−2013 ορθή επανά−
ληψη αυτής που διαβιβάστηκαν µε το από 22−10−2012 
τηλεαντιγράφηµα του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆ και µε το αρ. 
1348/17−05−2013 έγγραφο του Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνικής Προ−
στασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Αγρινίου (ΚΟΙ.Π.Α)», 
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων.

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

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆ 
«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου 
Αγρινίου (ΚΟΙ.Π.Α)», Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, ύψους 

1.117,14 ευρώ περίπου για το έτος 2013 και ποσό ύψους 
13.405,68 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόµενα 
οικονοµικά έτη.

20. Τη µε αριθµ. πρωτ. 1287/23−10−2012 βεβαίωση της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας για τη δέσµευση της οικονοµι−
κής πίστωσης, αποφασίζουµε:

• Καθορίζουµε έξι (6) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι−
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάµηνο, µε δυνατότητα συµµετοχής 
όλων των ειδικοτήτων, στο Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνικής Προστα−
σίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Αγρινίου (ΚΟΙ.Π.Α)», 
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.

• Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το Ν.Π.∆.∆ 
αυτό, πραγµατοποιείται για ένα εξάµηνο αρχίζοντας 
από 01−12−2013.

• Οι αποζηµιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουµένων φοιτητών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπολογισµό 
του Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
του ∆ήµου Αγρινίου (ΚΟΙ.Π.Α)», Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 1.117,14 ευρώ περίπου για το 2013 η οποία 
θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10−6041.003 και 10−6054.001 
σε βάρος του προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνι−
κής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Αγρινίου 
(ΚΟΙ.Π.Α)», Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, ως εξής:

1.117,14 ευρώ (6 θέσεις Χ 186,19 (176,08+10,11) ευρώ Χ 1 
µήνα) για το έτος 2013 και

13.405,68 ευρώ (6 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 12 µήνες) για 
καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονοµικού έτους 2013 έχει δε−
σµευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του 
Ν.Π.∆.∆ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του 
∆ήµου Αγρινίου (ΚΟΙ.Π.Α)», Νοµού Αιτωλοακαρνανίας και 
για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη προκαλείται 
ετήσια δαπάνη ύψους 13.405,68 ευρώ περίπου, η οποία 
θα δεσµεύεται στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Σεπτεµβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ   

F

 Αριθ. Φ.500/26/Ε5/130254 (6)
Καθορισµός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. 

στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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 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.
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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.∆. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 36 παρ. 1 εδαφ. β 
του ν. 4009/11 (ΦΕΚ Α΄ 195) «∆οµή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.∆. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)».

10. Το Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 
85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφο−
ρών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητι−
σµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως».

11. Το Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «∆ιορισµός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

12. Την αριθµ. Υ 48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

13. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ιάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης...της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς».

14. Το Π∆ 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσε−
ων από τους ∆ιατάκτες».

15. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τροποποίηση της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της µηνιαίας 
αποζηµίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγµατοποιούν την 
άσκηση στο επάγγελµα σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, 
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.∆.∆., επιχειρήσεις και οργανισµούς 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα».

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

17. Τη µε αριθµό 33/27−02−2013 απόφαση του Περιφε−
ρειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία 
αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και δια−
βιβάσθηκε µε το µε αριθµό πρωτ. 63626/510/26−03−2013 
έγγραφο της προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων.

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

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού της Περιφερει−
ακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, ύψους 744,76 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 
2013 και ποσό ύψους 8.937,12 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα 
από τα επόµενα οικονοµικά έτη.

20. Τη µε αριθµό πρωτ. 42472/336/01−02−2013 βεβαί−
ωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας για τη δέσµευση της 
οικονοµικής πίστωσης, αποφασίζουµε:

Καθορίζουµε τέσσερεις (4) θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάµηνο, µε δυνατότητα συµµετο−
χής όλων των ειδικοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

• Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την 
ανωτέρω Περιφερειακή Ενότητα πραγµατοποιείται για 
ένα εξάµηνο αρχίζοντας από 01−12−2013.

• Οι αποζηµιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουµένων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι−
σµό της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 744,76 ΕΥΡΩ για το 2013, η οποία 
θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 721 και τους Κ.Α.Ε. 0385 και 
0355, σε βάρος του προϋπολογισµού της Περιφερεια−
κής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, ως εξής:

744,76 ΕΥΡΩ (04 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ x 
01 µήνα) για το έτος 2013 και 8.937,12 ΕΥΡΩ (04 θέσεις 
x 186,19 ΕΥΡΩ x 12 µήνες) για καθένα από τα επόµενα 
οικονοµικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονοµικού έτους 2013 έχει δε−
σµευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και για καθένα από τα επόµε−
να οικονοµικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
8.937,12 ΕΥΡΩ η οποία θα δεσµεύεται στους αντίστοι−
χους προϋπολογισµούς.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Σεπτεµβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθ. Φ.500/27/Ε5/130269 (7)
Καθορισµός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών 

Τ.Ε.Ι., στο ∆ήµο Ερµιονίδας, Νοµού Αργολίδας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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 Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
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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 των άρθρων 2 και 36 παρ. 1 εδαφ. β΄ 
του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «∆οµή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων».

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

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.∆. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)».

10. Το Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του 
π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 
αντιστοίχως».

11. Το Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «∆ιορισµός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

12. Τη µε αριθµό Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα». (ΦΕΚ 
Β΄2105)

13. Τις διατάξεις του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

14. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ιάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ−
νησης...της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς».

15. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) κοι−
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄307) «Τροποποίηση της 
κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της 
µηνιαίας αποζηµίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογι−
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγµατοποι−
ούν άσκηση στο επάγγελµα σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, 
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.∆.∆., επιχειρήσεις και οργανισµούς 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα».

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

17. Τη µε αριθµό 82/22−03−2013 απόφαση του ∆.Σ. του 
∆ήµου Ερµιονίδας, Νοµού Αργολίδας που διαβιβάστηκε 

µε το αρ. 3429/26−03−2013 έγγραφο του ∆ήµου Ερµιο−
νίδας, Νοµού Αργολίδας στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων.

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

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ερ−
µιονίδας, Νοµού Αργολίδας, ύψους 930,95 ευρώ περίπου 
για το έτος 2013 και 11.171,4 ευρώ περίπου για καθένα 
από τα επόµενα οικονοµικά έτη.

20. Την αριθµ. ∆.Υ/07−03−2013 βεβαίωση της Οικονο−
µικής Υπηρεσίας για τη δέσµευση της οικονοµικής πί−
στωσης, αποφασίζουµε:

1. Καθορίζουµε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάµηνο, µε δυνατότητα συµµετοχής 
όλων των ειδικοτήτων, στο ∆ήµο Ερµιονίδας, Νοµού 
Αργολίδας.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το ∆ήµο 
αυτό, πραγµατοποιείται για ένα εξάµηνο αρχίζοντας 
την 01−12−2013.

2. Οι αποζηµιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουµένων φοιτητών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπολογι−
σµό του ∆ήµου Ερµιονίδας, Νοµού Αργολίδας.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 930,95 ευρώ περίπου για το 2013 η οποία 
θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10−6041.002 και 10−6054 
σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ερµιονίδας, 
Νοµού Αργολίδας, ως εξής:

930,95 ευρώ (5 θέσεις Χ 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ Χ 1 
µήνα) για το έτος 2013 και

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

Για τη δαπάνη του οικονοµικού έτους 2013 έχει δε−
σµευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου Ερµιονίδας, Νοµού Αργολίδας, και για καθένα 
από τα επόµενα οικονοµικά έτη προκαλείται ετήσια δα−
πάνη ύψους 11.171,4 ευρώ περίπου η οποία θα δεσµεύεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Σεπτεµβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθ. Φ.500/39/Ε5/130263 (8)
Καθορισµός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι., 

στους «∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς ∆ήµου Νό−
τιας Κυνουρίας», Νοµού Αρκαδίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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 Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
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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 των άρθρων 2 και 36 παρ. 1 εδαφ. β΄ 
του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «∆οµή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων».

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

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.∆. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελµα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.)».

10. Το Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/
2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και 
µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας,Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παι−
δείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως».

11. Το Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «∆ιορισµός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

12. Τη µε αριθµό Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα». (ΦΕΚ Β΄ 2105).

13. Το Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ιάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ−
νησης...της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς».

14. Τις διατάξεις του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

15. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τροποποίηση της 
κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της 
µηνιαίας αποζηµίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογι−
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγµατοποι−
ούν άσκηση στο επάγγελµα σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, 
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.∆.∆., επιχειρήσεις και οργανισµούς 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα».

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

17. Τη µε αριθµό 40/25−04−2013 απόφαση του ∆.Σ. κα−
θώς και την ορθή επανάληψη αυτής των «∆ηµοτικών 
Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, Νοµού 
Αρκαδίας», που διαβιβάστηκαν µε τα 157/29−04−2013 

και 6207/17−05−2013 έγγραφα των «∆ηµοτικών Παιδικών 
Σταθµών ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, Νοµού Αρκαδίας», 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.

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

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού των «∆ηµοτικών 
Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας», Νοµού 
Αρκαδίας», ύψους 186,19 ευρώ περίπου για το έτος 2013 
και 2.234,28 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόµενα 
οικονοµικά έτη.

20. Την µε αριθµ. 6207/17−05−2013 βεβαίωση της Οι−
κονοµικής Υπηρεσίας για τη δέσµευση της οικονοµικής 
πίστωσης, αποφασίζουµε:

• Καθορίζουµε µία (1) θέση πρακτικής άσκησης φοι−
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάµηνο,µε δυνατότητα συµµετοχής 
όλων των ειδικοτήτων, στους «∆ηµοτικούς Παιδικούς 
Σταθµούς ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας», Νοµού Αρκαδίας.

• Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για τους ∆η−
µοτικούς Παιδικούς Σταθµούς αυτούς, πραγµατοποιείται 
για ένα εξάµηνο αρχίζοντας από 01−12−2013.

• Οι αποζηµιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουµένων φοιτητών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπολογι−
σµό των «∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Νότιας 
Κυνουρίας, Νοµού Αρκαδίας».

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 186,19 ευρώ περίπου για το 2013 η 
οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10−6041.001 και 10−
6054.001 σε βάρος του προϋπολογισµού των «∆ηµοτικών 
Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας», Νοµού 
Αρκαδίας, ως εξής:

186,19 ευρώ (1 θέση Χ 186,19 (176,08+10,11) ευρώ Χ 1 
µήνα) για το έτος 2013 και

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

Για τη δαπάνη του οικονοµικού έτους 2013 έχει δεσµευτεί 
η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό των «∆ηµοτικών 
Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, Νοµού Αρκαδί−
ας» και για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη προκα−
λείται ετήσια δαπάνη ύψους 2.234,28 ευρώ περίπου, η οποία 
θα δεσµεύεται στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Σεπτεµβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθ.     Φ.816.41/764/133268/Z1 (9)
Συγχώνευση Ελληνικού Σχολείου Νταχάου µε το 2ο 

Ελληνικό Σχολείο Μονάχου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 παρ. 1 του ν.4027/11 «Ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 233).
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β) Του Ν.1566/85 « ∆οµή και Λειτουργία της πρωτο−
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 167).

2. Την υπ’ αριθµ. Φ.816/34/57836/1974 (Β΄ 721) υπουρ−
γικής απόφασης «Περί Αναγνωρίσεως Σχολείου εν Μο−
νάχω».

3. Το από 29−07−2013 έγγραφο του ∆ήµου Νταχάου.
4. Το ΑΠ 44−6/14/07.08.2013 έγγραφο της Περιφερεια−

κής ∆ιοίκησης Άνω Βαυαρίας.
5. Το ΑΠ 44−6/14/13.08.2013 έγγραφο της Περιφερεια−

κής ∆ιοίκησης Άνω Βαυαρίας.
6. Το από 16−08−2013 έγγραφο του ∆ήµου Νταχάου.
7. Το γεγονός της µη ανεύρεσης κατάλληλου κτιρί−

ου για τη στέγαση του Ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου 
Νταχάου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋ−
πολογισµό.

9. Το π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών», αποφασίζουµε:

Τη συγχώνευση του Ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου 
στο Νταχάου µε το 2ο Ελληνικό Σχολείο Μονάχου σε 
ένα ∆ηµοτικό Σχολείο µε την επωνυµία 2ο Ελληνικό ∆η−
µοτικό Σχολείο Μονάχου, µε φορέα λειτουργίας το Ελ−
ληνικό Γενικό Προξενείο Μονάχου και έδρα το Μόναχο.

Το αρχείο του Ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου στο 
Νταχάου θα µεταφερθεί στο 2ο Ελληνικό Σχολείο Μονά−
χου και τα έξοδα µεταφοράς θα καλυφθούν από τις επι−
χορηγήσεις των ελληνικών σχολείων Μονάχου−Νταχάου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Σεπτεµβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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1

1

2

EN ISO 1519 Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) --
X -

EN ISO 1520 Paints and varnishes - Cupping test -- X
-

ISO 2360 Non-conductive coatings on non-magnetic electrically 
conductive basis materials - Measurement of coating 
thickness - Amplitude-sensitive eddy-current method

EN ISO 2409 Paints and varnishes - Cross-cut test -- X
–

ISO 2810 Paints and varnishes - Natural weathering of coatings -
Exposure and assessment -- X -

–



2

EN ISO 2813 Paints and varnishes - Determination of specular gloss of 
non-metallic paint films at 20 degrees, 60 degrees and 85 
degrees  -- X   

20 , 60 
85 

EN ISO 2815 Paints and varnishes - Buchholz indentation test -- X
Buchholz

EN ISO 3231 Paints and varnishes - Determination of resistance to humid 
atmospheres containing sulfur dioxide

ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests --
-

EN ISO 11341             Paints and varnishes -- Artificial weathering and exposure to

                                               artificial radiation --Exposure to filtered xenon-arc radiation -

                                               -

                                               -

                                               

-1            Aluminium and aluminium alloys. Anodizing. Method for

                                              specifying  decorative and   protective anodic oxidation 

                                              coatings on aluminium -- -

                                              -

                                              

                                              .

BS 6161, Part 18 Methods of test for anodic oxidation coatings on aluminium 
and its alloys. Determination of surface abrasion resistance

ASTM D2794 Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to 
the Effects of Rapid Deformation (Impact) -

1501-15-04-01-00 Health - Safety and Environmental Protection requirements
for demolition works -- -

-

EN 149 Respiratory protective devices - Filtering half masks to 
protect against particles - Requirements, testing, marking --
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-
- , ,

165-95 Mesh type eye and face protectors for industrial and non-
industrial use against mechanical hazards and/or heat --

EN 388 Protective gloves against mechanical risks --
.

EN 397 Industrial safety helmets  (Amendment A1) –
.

EN 863 Protective clothing - Mechanical properties - Test method: 
Puncture resistance - .

EN ISO 20345 Safety Footwear for Professional Use -- Y

–
–

Windows and doors – Product standard, performance characteristics 
– Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without 
resistance to fire and/or smoke leakage characteristics

3

4 -

4.1 –
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-

–      

CE
CE

(Uw

4.1.1
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- 180 - 220 Mpa 

- - 180 Mpa

- - 6 %

4.1.2

4.1.3

4.2

-
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4.3

4.4 –

4.4.1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

1
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-

- -4

- -5

- -7

-

4.4.2  

m

1.
2. EN ISO 2360 
3. EN ISO 2409 
4. EN ISO 2815 
5. Cupping test) EN ISO 1520 
6. EN ISO 1519 
7. SO 6272-

1&2 ASTM 
D2794 

8. EN ISO-9227

4.4.3 

EN ISO 2813 
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4.5

-

4.6
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4.6.1

4.6.2

4.7

4.7.1

4.7.2
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5 –

5.1 –

-

- -

-

-

-

-

5.2

-

-
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5.3 -

-

5.4

5.5

5.5.1

5.5.2
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- -

5.5.3

5.5.3.1

- -
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5.5.3.2
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-

-

       

5.5.4

5.5.5

5.6

-

-

-

-
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5.7

6

6.1

-

CE

Uw CE

305/2011) 
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Uw CE

6.2

7 –

7.1

-15-04-01-

-8-96).

7.2

-15-04-01-00.

–

N 149

-95
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EN 863

EN 397

EN ISO 20345

7.3
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8

2

2

2

0,40 m2 2 2

m2). 

-

-

-

-
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