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2 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
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3 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
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Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
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νας του Νομού Ευβοίας.

5 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14129/02-07-2015 
απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομί-
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Καθο-
ρισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών 
των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσε-
ων» (Β’ 1476).

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού 
του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 140768  (1)
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2019 του φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΜΟΝΑ-

ΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ-

ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) Α.Ε.» .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
i. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
και ιδίως το άρθρο 63 αυτού (Α΄ 143),

ii. της υποπαρ. Γ.2., του άρθρου πρώτου του ν. 4254/ 
2014 (Α΄ 85) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, παρ. 
2, του ν. 4262/2014 (Α΄ 114),

iii. της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)
«Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτει-
ας», όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 43 του ν. 4484/ 
2017 (Α΄110),

iv. του Κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει,
v. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του 
ν. 4127/2013 (Α΄ 50) και ισχύει, του άρθρου μόνου του 
ν. 4263/2014 (Α΄ 117) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018», του μέ-
ρους Ζ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) «Μεσοπρόθεσμο Πλαί-
σιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021», καθώς 
και του ν. 4549/2018 (Α΄105) Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 άρ-
θρο 119 του Κεφ. Ε΄,

vi. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ A΄ 98),

vii. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ A΄ 116),

viii. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208),

ix. του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 37),

x. To π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

xi. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης», (Α΄ 192),
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xii. του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις, όπως ισχύει,

xiii. του ν. 4584/2018 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικ. έτους 2019» (Α΄ 213).

2. Την υπ΄ αριθ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018, εγκύκλιο 
του ΓΛΚ με θέμα: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης Οικ. Έτους 2019».

3. Την αριθ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Στοχοθεσία 
– Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού – Παρακολού-
θηση εκτέλεσης» (Β΄23), όπως ισχύει.

4. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, με τους εποπτευόμενους φο-
ρείς για την κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης οικονομικού έτους 2019, και την ορθή εκτέλεση 
του προϋπολογισμού τους/του και των τροποποιήσεων 
αυτών/αυτού, εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως 
ισχύει και τροποποιείται κάθε φορά.

5. Tην υπ΄αριθ. 139711 - 21/12/2018 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2019 του φορέα Γενικής Κυβέρνησης με 
την επωνυμία, ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) Α.Ε.»

6. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2019 του φορέα Γενικής Κυβέρνησης ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑ-
ΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΩΝ (ΜΟΔ) Α.Ε. τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 
οποίου, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

Α/
Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

1.

ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.

58.226.000 58.226.000 0

2. Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής από-
φασης.

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση της ΜΟΔ Α.Ε. όπως συνερ-
γαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε 
μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξό-
δων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του πα-
ρακάτω Πίνακα, καθώς και προβούν στις λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα-
λίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7  Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό    
Σχέδιο 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΑΦΜ 094439485  

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ giovpana@mou.gr,  
pgiannakopoulos@mou.gr, eleftsar@mou.gr  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-1310142, 213-1310134, 213-1310104  

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

   
ποσά σε ευρώ (χωρίς    
δεκαδικά) 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

 
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)  58.226.000
1. Πωλήσεις (=α+β)  0
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, 
λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 70+71+72  

β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73  
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 58.226.000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96  
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη 
υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 41.10 ή 43.00* 58.226.000

ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08  

στ) Λοιπές

ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ 
ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ

 

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 75  
4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι Πιστωτικοί) 76 ΠΛΗΝ 76.04  
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05  

6. Λοιπά Έσοδα 82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)  

ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)  58.226.000
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8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 
(=ζ+η+θ) 60 ΠΛΗΝ 60.05 39.437.000

ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου 
προσωπικού 60.00 ΕΩΣ 60.01 31.550.000

η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 
έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 60.03 ΕΩΣ 60.04 7.887.000

θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 
προσωπικού 60.02  

9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61 7.449.000

10. Παροχές Τρίτων 62 6.249.000
Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -
Ύδρευση-Τηλεπικοινωνίες 62.00 ΕΩΣ 62.03 296.000

 Εκ των οποίων Ενοίκια 62.04 4.694.000

Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 62.05 26.000

Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 62.07 196.000

11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και 
φόρου εισοδήματος χρήσης) 63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09  

Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 54.08 (ή 88.08)+88.09  

12. Διάφορα Έξοδα 

60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 
64.12]+82.00+88.06+ 53.01
+ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση 
(ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο 
ΜΕΙΟΝ 78.05] KAI 67 και λοιπά έξοδα που 
δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες

1.244.000

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων 
σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις) 64.06 (ή 67**)  

13. Τόκοι και συναφή έξοδα 65 ΚΑΙ 16.18 1.000

Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών 
πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που 
έχουν ληφθεί με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου

  

14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04  
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η 
διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων 
παγίων κατά τη χρήση.

[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18 3.846.000

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός [14] 1.897.000

16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 
εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι 
την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της 
ανάλωσης των αποθεμάτων.

[20-28]  

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ)  0
*  Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.
  67**  Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογιαριασμούς)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιγραφές Λογαριασμών ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

ΕΙΣΡΟΕΣ   

1.Εισπράξεις από δάνεια 45.00 έως 45.13               (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)

2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, 
ομολόγων, κλπ.  

3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση 
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει 
νομοθετικής ρύθμισης

  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 71369Τεύχος Β’ 6050/31.12.2018

ΕΚΡΟΕΣ   

4. Πληρωμές χρεολυσίων 45.00 έως 45.13                (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)  

5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ.   

6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από 
την ειδική επιχορήγηση βάσει της  
νομοθετικής ρύθμισης

  

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

7.Πληρωμές από το κράτος 
τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω 
εγγυήσεων (=α+β)

43  

α) Πληρωμές τόκων   

β) Πληρωμές χρεολυσίων   

8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών 
υποχρεώσεών σας   

9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών 
υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)   

10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με 
κεφάλαια μετόχων από τακτικό 
προϋπολογισμό

  

11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το 
Κράτος   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  31/12/2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά 
βιβλία)  

 

1 Διαθέσιμα (α+β+γ) 22.386.708
 α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 833

      Από πόρους του ΠΔΕ 833
      Από λοιπούς πόρους  

 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της 
Ελλάδος

18.448.760

      Από πόρους του ΠΔΕ 18.448.760
      Από λοιπούς πόρους  
 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 3.937.116
       Από πόρους του ΠΔΕ 3.937.116
      Από λοιπούς πόρους  
2 Χρεόγραφα (α+β+γ) 0

 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα 
γραμμάτια και ομόλογα)

 

 β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, 
τραπεζών, κλπ)

 

 γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - 
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

 

3 Απαιτήσεις 212.049

 
α) από φορείς εντός Γενικής 

Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς 
ΓΚ)

56.911

 β) από φορείς εκτός ΓΚ 155.137

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά 
βιβλία)   

4 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και 
Οργανισμούς

0

 α) Δάνεια εσωτερικού  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ   

 Ι 

 β) Δάνεια εξωτερικού  
5 Λοιπές υποχρεώσεις 3.554.355

 
α) σε φορείς εντός Γενικής 

Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς 
ΓΚ)

2.002.051

 β) σε φορείς εκτός ΓΚ 1.552.304

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός ατόμων που βαρύνουν
 τη μισθοδοσία του λογ/μού  60 1.066

 Αριθμός μόνιμου προσωπικού και
 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

1.039

 Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού
 δικαίου ορισμένου χρόνου

27

 Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή
 

  

 Αριθμ. Ζ1/221900 (2)

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Καλαμαριάς. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Tην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 
Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύουν.

4. Tην παρ. 10 του αρ. 15 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄) 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

7. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α΄) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

8. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών».

9. Το π.δ. 73/15 (ΦΕΚ 116 Α’/23-9-15) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» όπως ισχύει.

10. Tο π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... και Τουρι-
σμού».

11. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

12. Tο π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

13. Tο π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Aνασύσταση και με-
τονομασία …. Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

14. Tο π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

16. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

17. Tην με αριθ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκου-
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μένων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμι-
ας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις με 
αριθ. 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β’) και με αριθ. 
2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β’) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

18. Tην με αριθ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

19. Tην με αριθ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

20. Tην με αριθ. 382/2017 απόφαση της 17/21-08-2017 
συνεδρίασης (ΑΔΑ: ΨΥΔΔΩΕΡ-9ΦΠ) του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Καλαμαριάς.

21. Την με αριθ. πρωτ. 28108/27-07-2017 βεβαίωση 
της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμαριάς για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης το 2018 και για μία πενταετία.

22. Tην με αριθ. 494/2017 της 31/21-09-2017 από-
φασης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής Κα-
λαμαριάς «Βεβαίωση εγγραφής πίστωσης για θέσεις 
πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ για την πενταετία 
2018-2022 της οικονομικής επιτροπής Καλαμαριάς» 
(ΑΔΑ: 7Φ24ΩΕΡ-ΦΟΟ).

23. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καλαμαριάς ύψους 13.405,68 ΕΥΡΩ για το έτος 2018 και 
13.405,68 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα επόμενα 
πέντε οικονομικά έτη στους ΚΑΕ 10/6041.01, 10/6054.01 
και 15/6041.01, 156054.01, 30/6041.01 και 30/6054.01.

24. Την με αριθ. πρωτ. ΓΔΟΤΑΑΠ/28/2018 εισήγηση της 
ΓΔΟΑΤΑΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε έξι (6) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων 
των ειδικοτήτων στο δήμο Καλαμαριάς για το έτος 2018 
και για μία πενταετία. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών 
Τ.Ε.Ι. για τον ανωτέρω φορέα πραγματοποιείται για ένα 
εξάμηνο αρχίζοντας από 28/12/2018.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολο-
γισμό του Δήμου Καλαμαριάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

 Αριθμ. 221908/Ζ1 (3)

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοι-

τητών ΤΕΙ στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Tην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 
Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύουν.

4. Tην παρ. 10 του αρ. 15 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄) 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

7. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α΄) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)».

8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

11. Tο π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

12. Tο π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159 Α΄) «Aνασύσταση του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί-
τη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη».

13. Tο π.δ. 87/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Αποδοχή παραίτησης 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Tο π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

16. Tην με αριθ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκου-
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μένων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμι-
ας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» κοι-
νή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με 
τις με αριθ. 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β’) και 
2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β’) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

17. Tην με αριθ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

18. Tην με αριθ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

19. Tην με αριθ. 106/2018 απόφαση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης.

20. Την με αριθ. Πρ. 71245/2472/15-5-2018 βεβαίωση 
της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας για τη δέσμευση της δαπάνης.

21. Tην με αριθ. Πρ. 141/15-1-2018 απόφαση Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 
για την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης των αποζη-
μιώσεων των ασκουμένων φοιτητών ΤΕΙ.

22. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφερει-
ακής Ενότητας Δράμας ύψους 558,57 ΕΥΡΩ (3 θέσεις x 
186,19 x 1 μήνα) για το έτος 2018 και 6.702,84 ΕΥΡΩ (3 θέ-
σεις x 186,19 x 12 μήνες) περίπου για καθένα από τα επό-
μενα πέντε οικονομικά έτη υπό Κ.Α.Ε. 1072.0385.0001 για 
αποζημιώσεις των ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ.

23. Την με αριθ. πρωτ. ΓΔΟΤΑΑΠ/83/2018 εισήγηση της 
ΓΔΟΤΑΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών ΤΕΙ ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών ΤΕΙ για την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Δράμας πραγματοποιείται ανά εξάμηνο 
με ημερομηνία έναρξης την 1-12-2018.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

   Αριθμ. 221903/Ζ1 (4)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών ΤΕΙ στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άν-

νας του Νομού Ευβοίας. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Tα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 12 του 

ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Tην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 
Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων 
έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 
Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύουν.

4. Tην παρ. 10 του αρ. 15 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄) 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

7. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α΄) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)».

8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

11. Tο π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες», ως ισχύει.

12. Tο π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159 Α΄) «Aνασύσταση του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί-
τη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη».

13. Tο π.δ. 87/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Αποδοχή παραίτησης 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Tο π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

16. Tην με αριθ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκου-
μένων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμι-
ας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» κοι-
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νή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με 
τις με αριθ. 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β’) και 
2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β’) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

17. Tην με αριθ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

18. Tην με αριθ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

19. Tην με αριθ. 82/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 
του Νομού Ευβοίας.

20. Την με αριθ. Πρ. 4546/21-6-2018 βεβαίωση της Οι-
κονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγίας Άννας του Νομού Ευβοίας.

21. Tην με αριθμό 38/2018 απόφαση Ανάληψης Υπο-
χρέωσης του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 
για την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης των αποζημι-
ώσεων των ασκουμένων φοιτητών ΤΕΙ.

22. Tην με αριθμό 39/2018 απόφαση Ανάληψης Υπο-
χρέωσης του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 
για την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης των εργοδο-
τικών εισφορών των ασκουμένων φοιτητών ΤΕΙ.

23. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας ύψους 558,57 ΕΥΡΩ (3 
θέσεις x 186,19 x 1 μήνα) για το έτος 2018 και 6.702,84 
ΕΥΡΩ (3 θέσεις x 186,19 x 12 μήνες) περίπου για καθένα 
από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη υπό Κ.Α.Ε. 10-
6041.0001 και Κ.Α.Ε. 10-6054.0001 για αποζημιώσεις 
και εργοδοτικές εισφορές αντίστοιχα, των ασκούμενων 
φοιτητών ΤΕΙ.

24. Την με αριθ. πρωτ. ΓΔΟΤΑΑΠ/82/2018 εισήγηση της 
ΓΔΟΤΑΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι-
τητών ΤΕΙ ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων, στο Δήμο 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας του Νομού Ευβοίας.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών ΤΕΙ για το Δήμο 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας πραγματοποιείται ανά 
εξάμηνο με ημερομηνία έναρξης την 21-12-2018.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας του 
Νομού Ευβοίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

   Αριθμ. 22785 (5)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14129/02-07-2015 

απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομί-

ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Καθορι-

σμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών 

των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσε-

ων» (Β' 1476) .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4276/2014 

(Α’ 155), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της 
παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4315/2014 (Α’ 269).

β. Της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α’ 155).

γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

δ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

ζ. Του π.δ. 127/2017 (Α’ 157) «Οργανισμός Υπουργείου 
Τουρισμού».

στ. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.

η. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ. Της υπ’ αριθ. 14129/02.07.2015 απόφασης Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατα-
σκηνώσεων» (Β’ 1476).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 14129/ 
02.07.2015 απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β’ 1476).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 22689/21.12.2018 
εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικο-
νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ 
αριθ. 14129/02.07.2015 απόφασης Αναπληρώτριας 
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του-
ρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδι-
αγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώ-
σεων» (Β’ 1476) ως εξής:
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«1. Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) 
οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων που έχουν 
εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της 
παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια 
την 31-12-2019 μέχρι την επανακατάταξη των οργανω-
μένων τουριστικών κατασκηνώσεων, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Η Υπουργός

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ   

 Ι 

 Αριθμ. απόφ. 122/2018  (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού 

του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Φ.Ε.Κ. 87/
Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 233 του ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006) του Δ.Κ.Κ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 1756/τ.Α’/16-12-2015), «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ 
και ΝΠΙΔ καθώς και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 
3429/2005 (Α’ 314) και άλλες διατάξεις»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011.
5. Την υπ’ αριθ. 1995/1935/15-1-2013 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 211/Β΄/5-2-2013), με την οποία καθιερώνεται δια-
φορετικό ωράριο καθώς και εξαίρεση της εφαρμογής της 
πενθήμερης εργασίας του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων.

6. Την υπ’ αριθ. 9/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύμα-
τος, περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας του Ξενώνα.

7. Το γεγονός ότι, στον προϋπολογισμό του Ξενώνα 
οικ. έτους 2019, υπάρχει η ανάλογη πρόβλεψη ύψους 
6.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6012 και 4.000,00 € σε 
βάρος του Κ.Α. 70-6012.

8. Το γεγονός ότι οι ιδιότυπες συνθήκες λειτουργίας 
του και ο σκοπός που υπηρετεί, ώστε να καθίστανται 
δυνατές οι εισαγωγές και αποχωρήσεις των φιλοξενού-
μενων, η τάξη και η επίβλεψη του χώρου,να λύνονται τα 
έκτακτα περιστατικά καθαριότητας του χώρου, η σίτιση 
των φιλοξενούμενων (πρωί μεσημέρι - βράδυ), ο έλεγχος 
εισόδου και εξόδου των φιλοξενούμενων και των επισκε-
πτών κατά τις νυκτερινές ώρες και γενικά η αντιμετώπιση 

διαφόρων καταστάσεων που τυχόν προκύπτουν σε χώ-
ρους που διαμένουν άτομα (βλάβες, ατυχήματα, πυρκα-
γιά κ.λπ.), επιβάλλουν την απασχόληση του προσωπικού, 
είτε προς συμπλήρωση του ωραρίου, είτε υπερωριακώς 
καθ’ υπέρβαση αυτού, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία των παρα-
κάτω κατηγοριών εργαζομένων:

Κλάδος Ειδικότητα
Αριθμός 

υπαλλήλων
ΠΕ1 Διοικητικός 1
ΤΕ2 Κοινωνικός λειτουργός 2
ΔΕ1 Διοικητικός 1
ΔΕ7 Βοηθ. νοσοκόμας 1

ΔΕ32 Μάγειρας 2

ΥΕ1
Κλητήρας/Θυρωρός/Γεν. 
καθηκόντων

1

ΥΕ14 Βοηθός μαγείρων 1
ΥΕ16 Καθαρίστρια 2

ΣΥΝΟΛΟ 11

2. Οι παραπάνω ειδικότητες είναι αναγκαίο να εργα-
στούν υπερωριακά, σύμφωνα με το ΦΕΚ 211/Β΄/5-2-2013,
με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση, λόγω 
των ιδιότυπων συνθηκών λειτουργίας και του σκοπού 
που υπηρετεί το ίδρυμα, για την αντιμετώπιση των εκτά-
κτων εποχιακών και εξαιρετικών αναγκών της Υπηρεσίας.

3. Εγκρίνουμε, όπως οι παραπάνω κλάδοι εργαστούν 
υπερωριακώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 
α) κατά τις απογευματινές ώρες, καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες, ανά 
εξάμηνο, ανά υπάλληλο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δυο εξαμήνων, β) κατά τις νυ-
κτερινές ώρες εργασίμων ημερών, προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι δυο 
χιλιάδες τετρακόσιες οκτώ (2.408) ώρες και γ) κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (εργασία ημερήσια ή 
νυκτερινή), επίσης προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι χίλιες πεντακόσιες τριά-
ντα έξι (1.536) ώρες, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, από 
1/1/2019 και ισχύει για όλο το έτος 2019.

4. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του αναφερό-
μενου προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με 
τις ανάγκες της υπηρεσίας.

5. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παραπάνω 
απασχόληση, βαρύνει τους προαναφερόμενους Κ.Α. του 
προϋπολογισμού του Ξενώνα για το έτος 2019, μη επιτρε-
πομένης σε καμία περίπτωση αύξησης των πιστώσεων 
αυτών, με οποιονδήποτε τρόπο στην διάρκεια του έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βουλιαγμένη, 24 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ  
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*02060503112180012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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