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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ. 500/46/42618Ε5 (1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Αλίμου, Νομού Αττικής.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  . Τις διατάξεις των εδαφ. β΄, γ΄, δ΄ της παρ.1 του άρ−
θρου 12, .του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α’ 56) «Εισαγωγή σπουδα−
στών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

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

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

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

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

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

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

8. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2, του Π.Δ. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) « Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 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 Διακυ−
βέρνησης...της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»

10. Το Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄145) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»

11. Το Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 148)

12. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194)

13. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) Τρο−
ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 
και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) 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».

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

15. Την αριθμ.Υ350/8−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) απόφαση 
καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οι−
κονόμου.
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16. Τη με αριθμ. 85/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δή−
μου Αλίμου, Νομού Αττικής που διαβιβάστηκε με το αρ. 
5691/01−04−2011 έγγραφο του Δήμου καθώς και την ορθή 
επανάληψη αυτής με το αριθμ. 6767/15−4−2011 έγγραφο 
στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Ο.

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

18. Την αριθμ. 16816/14−9−2011 βεβαίωση της Οικονομι−
κής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της πίστωσης

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Αλίμου, Νομού Αττικής ύψους 558.57 ΕΥΡΩ περίπου για 
το έτος 2011 και 6.702.84 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από 
τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης σπου−
δαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο με δυνατότητα συμμετοχής όλων 
των ειδικοτήτων, στο Δήμο Αλίμου, Νομού Αττικής.

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

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

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 1.675.71 ΕΥΡΩ για το 2011 η οποία θα καλυ−
φθεί από τον Κ.Α.Ε. 10.6041.0003 σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Αλίμου, Νομού Αττικής ,ως εξής:

558,57 ΕΥΡΩ (3 θέσεις Χ 186,19 (176,8+10,11 ) ΕΥΡΩ Χ 1 
μήνας) για το έτος 2011 και

6.702.84 ΕΥΡΩ (3 θέσεις Χ 186,19 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι εγγε−
γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Αλίμου, Νομού Αττικής και για καθένα από 
τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 6.702.84 ΕΥΡΩ η οποία θα προβλέπεται στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

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

  Μαρούσι, 27 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Φ.500/6/38260 (2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι. στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 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 της παρ. 4 του αρθρ. 11 του Ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του 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 της παρ. 5 του αρθρ. 16, 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 98 Α΄ 2005).

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 2, του Π.Δ. 174/1985 
(ΦΕΚ 59 τα ΄ 1985) « Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδα−
στών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

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

10. Το Π.Δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

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

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

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

14. Την αριθμ. 12264/6−9−2011 βεβαίωση της οικονομικής 
υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης

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

16. Την αριθμ.Υ350/8−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) απόφαση 
καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οι−
κονόμου.

17. Την με αριθμ. 414/14−01−2011 απόφαση του Δ.Σ. 
της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφά−
λισης Α.Ε.,( ΗΔΙΚΑ)», που διαβιβάστηκε με το αρ. 1043/
25−01−2011(ΑΔΑ 4Α924691Β5−Ψ) έγγραφο του εν λόγω 
Φορέα στο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

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 Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.,( ΗΔΙ−
ΚΑ), ύψους 4.654,75 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2011 και 
55.857 ΕΥΡΩ για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη, αποφασίζουμε:
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1. Καθορίζουμε, ανά εξάμηνο, εικοσιπέντε (25) θέσεις 
πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., με δυνατότητα 
συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων, στην Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.,( ΗΔΙΚΑ).

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την 
ΗΔΙΚΑ, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας 
από 01−12− 2011.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής 
Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ).

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 4.654,75 ΕΥΡΩ για το 2011 η οποία θα 
καλυφθεί από τον Κ.Α. Ε.600204 σε βάρος του προϋπο−
λογισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής 
Ασφάλισης Α.Ε.,( ΗΔΙΚΑ), ως εξής:

4.654,75 ΕΥΡΩ (25 θέσεις Χ 186,19 ( 176,8+10,11) ΕΥΡΩ 
Χ 1 μήνας) για το έτος 2011 και

55.857,00 ΕΥΡΩ (25 θέσεις Χ 186,19 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι εγγε−
γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλι−
σης Α.Ε., (ΗΔΙΚΑ), και για τα επόμενα πέντε οικονομικά 
έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 55.857 ΕΥΡΩ, η 
οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολο−
γισμούς.

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

   Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.500/51/45538/Ε5 (3)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, Βρεφονη−
πιοκομίας, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στο Κέντρο Βρεφών «Η 
ΜΗΤΕΡΑ».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ.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 της παρ. 4 του άρθρ. 11 του Ν.2327/95 
(ΦΕΚ Α 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3, εδ.α του 
Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού 

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες δια−
τάξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 16, 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 της παρ. 1 του αρθρ. 2, 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. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 145)

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

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

12. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168) 
Κ.Υ.Α. «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής τους άσκησης».

13. Την αριθμ. Υ350/8−07−2011 (ΦΕΚ Β 1603) απόφαση 
καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οι−
κονόμου.

14. Τα με αριθμ. πρωτ. 3752/11−04−2011 και 503/1−4−2011 
έγγραφα του Τ.Ε.Ι Αθήνας και του Κέντρου Βρεφών «Η 
ΜΗΤΕΡΑ» ΝΠΔΔ.

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

16. Την αριθμ. 8143/27−9−11 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστω−
σης

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας, ύψους 4.468,56 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2011 
και 53.622,72 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε είκοσι (24) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, του Τμήματος Προσχο−
λικής Αγωγής, Βρεφονηπιοκομίας, του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στο 
Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ».

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

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του ΤΕΙ Αθήνας.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 4.468,56 ΕΥΡΩ για το 2011 η οποία θα 
καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε.0289 Α και 0551 Α σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Αθήνας, ως εξής:

4.468,56 ΕΥΡΩ (24 θέσεις Χ 186,19 (176,8+10,11) ΕΥΡΩ Χ 
1 μήνας) για το έτος 2011 και 53.622,72 ΕΥΡΩ (24 θέσεις 



37244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Χ 186,19 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι εγγε−
γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του ΤΕΙ Αθήνας, και για καθένα από τα επόμενα οικο−
νομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 53.622,72 
ΕΥΡΩ η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προ−
ϋπολογισμούς του ανωτέρω ΤΕΙ.

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

   Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
     Αριθμ. Φ. 500/58/122650/Ε5 (4)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι. στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 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 της παρ. 4 του άρθρ.11 του N. 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 της παρ. 5 του αρθρ. 16, 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 της παρ. 1 του αρθρ. 2, 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. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145)

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

11. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) Τρο−
ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 
και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 

του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

12. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168) 
Κ.Υ.Α. «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής τους άσκησης».

13. Την αριθμ. Υ350/8−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) απόφαση 
καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

14. Τα με αριθμ. πρωτ. 54808/ΙΖ/20−05−2011, ΔΦ.55/
σχ.240/1218/12−05−2011 και 54808α/ΙΖ/2−8−2011 έγγραφα 
της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του 
Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ και των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους.

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

16. Την αριθμ. 108894/ΙΖ/21−9−2011 βεβαίωση της οικονομικής 
υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
Δ.Β.Μ.Θ, ύψους 7.447,60 ευρώ περίπου για το έτος 2011 
και 8.937,12 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τέσσερις (4) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, στην Κεντρική Υπηρε−
σία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ως εξής:

−Τρεις (3) θέσεις του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

− Μία (1) θέση του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων 
και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το 
Φορέα αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχί−
ζοντας από 01−03−2012.

3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων.

4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 7.447,60 ΕΥΡΩ για το 2012 η οποία θα 
καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε.0385 του φ. 19−120 «Βιβλιοθήκες 
και ιστορικά αρχεία» σε βάρος του τακτικού προϋπολο−
γισμού του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, ως εξής:

7.447,60 ευρώ (4 θέσεις Χ 186,19 ( 176,8+10,11) ΕΥΡΩ Χ 
10 μήνες) για το έτος 2012 και

8.937,12 ευρώ (4 θέσεις Χ 186,19 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 θα εγγραφεί 
η αντίστοιχη πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ και για καθένα από τα επό−
μενα οικονομικά έτη θα προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
8.937,12 ευρώ η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

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

   Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ  ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37245

    Αριθμ. 8517/4/7−ξδ΄ (5)
Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση 

όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία και διασφάλιση 
του απορρήτου των αποτελεσμάτων

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του 

ν.3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από 
αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 189), όπως η παρ. 3 τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.3938/2011 (Α΄ 61).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

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

Άρθρο 1
Έννοια όρων

 Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, αστυ−
νομικοί είναι το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί 
φύλακες και οι ειδικοί φρουροί.

Άρθρο 2
Σύσταση και συγκρότηση ειδικών επιτροπών

ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και επιτροπής προσφυγών

 1. Στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κάθε Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Περιφέρειας, συνιστάται από μία (1) ειδική 
επιτροπή της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία ενεργεί 
εξέταση των αστυνομικών που υπηρετούν στην περιοχή 
δικαιοδοσίας της, για τον έλεγχο της καταλληλότητάς 
τους να φέρουν πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 4 του ν.3169/2003, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 20 του ν.3938/2011. Η ειδική επιτροπή της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής εξετάζει και 
τους αστυνομικούς που υπηρετούν στο Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, τις αυτοτελείς κεντρικές και 
λοιπές Υπηρεσίες, που εδρεύουν στο νομό Αττικής. 

 2. Οι αστυνομικοί οι οποίοι με απόφαση των επιτρο−
πών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και των Υγειονομι−
κών Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3169/2003 
χαρακτηρίζονται ως μη κατάλληλοι να φέρουν πυρο−
βόλο όπλο, μπορούν να ασκήσουν προσφυγή με αίτημα 
την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης αυτής, 
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της σχετικής απόφασης. Η προσφυγή εξε−
τάζεται αποκλειστικά από την Επιτροπή Προσφυγών 
που συνιστάται και εδρεύει στην Αθήνα. Δικαίωμα προ−
σφυγής έχει εκτός από τον ενδιαφερόμενο αστυνομικό 
και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.

 3. Οι ειδικές επιτροπές της παρ. 1 συγκροτούνται από 
τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά 
μέλη ως εξής : α) Από έναν (1) αξιωματικό ειδικών καθη−
κόντων με ειδικότητα ψυχιάτρου, ως πρόεδρο και β) Από 
δύο (2) αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων, με ειδικότητα 
ψυχολόγου, ως μέλη. Γραμματέας της επιτροπής ορίζε−
ται Υπαστυνόμος ή Ανθυπαστυνόμος της οικείας Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του.

 4. Η Επιτροπή Προσφυγών συγκροτείται από πέντε 
(5) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη ως εξής: 
α) Από έναν (1) αξιωματικό ειδικών καθηκόντων με ει−
δικότητα ψυχιάτρου, ως πρόεδρο και β) Από τέσσερις 
(4) αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων με ειδικότητα ψυ−
χολόγου, ως μέλη. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται 
Υπαστυνόμος ή Ανθυπαστυνόμος της Γενικής Αστυνομι−
κής Διεύθυνσης Αττικής με τον αναπληρωτή του.

 5. Τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των ειδι−
κών επιτροπών και της Επιτροπής Προσφυγών ορίζο−
νται με ετήσια θητεία, το μήνα Απρίλιο κάθε έτους, με 
απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση του 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α. Με την 
ίδια απόφαση ορίζονται και οι γραμματείς των ειδικών 
επιτροπών και της επιτροπής προσφυγών, ύστερα από 
πρόταση του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή 
με τους αναπληρωτές τους.

 6. Οι γραμματείς των ειδικών επιτροπών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης και της Επιτροπής Προσφυγών αποσπώ−
νται, για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας τους, στο 
Κ. Ι. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση (άρθρο 
19 του π.δ.100/2003). Ο γραμματέας της Επιτροπής Προ−
σφυγών συνδράμει το έργο του γραμματέα της Ειδικής 
Επιτροπής Αττικής καθημερινά, με εξαίρεση τις ημέρες 
που συνεδριάζει η Επιτροπή Προσφυγών.

Άρθρο 3
Παραπομπή αστυνομικών στις επιτροπές

 1. Στις ειδικές επιτροπές του προηγούμενου άρθρου 
παραπέμπονται οι αστυνομικοί:

α. που δεν έχουν υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμα−
σίες για την εισαγωγή τους στην Ελληνική Αστυνομία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2226/1994,

 β. που συμπλήρωσαν πενταετία από την αποφοί−
τησή τους από τις Σχολές Αστυφυλάκων ή Αξιωματι−
κών, εφόσον εισήχθησαν σ΄ αυτές με τις διατάξεις του 
ν.2226/1994 ή το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών 
ή Συνοριακών Φυλάκων κατά περίπτωση και 

 γ. όταν υπάρχουν ενδείξεις κακής χρήσης του όπλου, 
που οφείλονται σε λόγους ψυχικής υγείας του αστυ−
νομικού.

 2. Η παραπομπή των αστυνομικών στις ανωτέρω ει−
δικές επιτροπές γίνεται με απόφαση του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Κατ΄ εξαίρεση στις περιπτώσεις 
που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.3169/2003, 
η παραπομπή γίνεται από τον προϊστάμενο της Υπηρε−
σίας που πραγματοποιεί τη συντηρητική εκπαίδευση.

 3. Για την εξέταση των αστυνομικών που παραπέ−
μπονται στις ειδικές επιτροπές μεριμνούν :

 α. οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και 
Θεσσαλονίκης και οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις 
Περιφέρειας, για τους υπηρετούντες στο επιτελείο τους 
και τις υφιστάμενες Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους, κα−
θώς και για τους υπηρετούντες στις Υπηρεσίες που 
εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και 

 β. η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., για 
τους υπηρετούντες στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, τις αυτοτελείς κεντρικές και λοιπές Υπηρεσίες 
που εδρεύουν στο νομό Αττικής. 

 4. Η Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αστυνομικός που 
παραπέμπεται κατά τα ανωτέρω προβαίνει στις εξής 
ενέργειες: 
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 α. ενημερώνει εγγράφως την επιτροπή και διαβιβάζει 
σ΄ αυτήν τυχόν στοιχεία που αφορούν τη συμπεριφορά 
και την κατάσταση της υγείας του παραπεμπομένου, 
προκειμένου η επιτροπή να σχηματίσει πλήρη εικόνα 
για την προσωπικότητά του και

 β. χορηγεί έγκαιρα φύλλο πορείας, αν απαιτείται, στο 
προσωπικό για την παρουσίασή του στην επιτροπή σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση παραπομπής.

 5. Οι αστυνομικοί κατά την εξέτασή τους από τις ως 
άνω ειδικές επιτροπές και την Επιτροπή Προσφυγών 
απαγορεύεται να φέρουν τον ατομικό τους οπλισμό, τον 
οποίο παραδίδουν υποχρεωτικά στην Υπηρεσία τους. 

 6. Οι αστυνομικοί των οποίων διατάσσεται η από−
σπαση σε Ελληνική Υπηρεσία ή σε διεθνή Οργανισμό 
στο εξωτερικό, παραπέμπονται και εξετάζονται από την 
επιτροπή πριν την αναχώρησή τους, εκτός εάν έχουν 
αποφοιτήσει από τη Σχολή Αστυφυλάκων ή Αξιωματικών 
κατά την τελευταία πενταετία.

Άρθρο 4
Διαδικασία εξέτασης

 1. Οι ειδικές επιτροπές και η Επιτροπή Προσφυγών 
διερευνούν, κατά περίπτωση με ψυχοτεχνικές δοκιμα−
σίες και συνέντευξη των εξεταζομένων, την εν γένει 
προσωπικότητα αυτών και κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη 
συναισθηματική σταθερότητα, την κρίση, την αντίληψη 
και την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες 
καταστάσεις και απαιτήσεις και αποφαίνονται για το αν 
η προσωπικότητά τους παρέχει τα εχέγγυα για ορθή 
χρήση του όπλου.

 2. Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης των επιτροπών 
συντάσσεται πρακτικό όπου καταχωρούνται ονομα−
στικά οι εξετασθέντες, καθώς και το αποτέλεσμα της 
εξέτασης. Η επιτροπή παραθέτει ειδική αιτιολογία για 
όσους από τους εξετασθέντες αποφαίνεται ότι δεν πα−
ρέχουν τα εχέγγυα για ορθή χρήση του όπλου. Εφόσον 
η επιτροπή διαγνώσει και ενδείξεις ψυχοπαθολογίας, 
παραπέμπει τον αστυνομικό στο Ψυχιατρικό Τμήμα του 
Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις για την Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας

 3. Οι πρόεδροι των ειδικών επιτροπών υποβάλλουν το 
ανωτέρω πρακτικό στην αρμόδια Υπηρεσία της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 3, η οποία συντάσσει ονομαστικές 
καταστάσεις, κατά κατηγορία και βαθμό, των αστυ−
νομικών που κρίθηκαν ικανοί και τις αποστέλλει στις 
Υπηρεσίες που αυτοί ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με 
απόσπαση, για την ενυπόγραφη ενημέρωσή τους. 

 4. Αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της 
ειδικής επιτροπής επιδίδεται από το γραμματέα της 
επιτροπής στους αστυνομικούς που κρίθηκαν ότι δεν 
παρέχουν τα εχέγγυα ορθής χρήσης πυροβόλου όπλου, 
αμέσως μετά την εξέτασή τους, με σχετικό αποδεικτικό, 
όπου αναγράφονται και τα προβλεπόμενα από το νόμο 
δικαιώματά τους, τα οποία τους εξηγεί και προφορι−
κά. Ακολούθως το πρακτικό της ειδικής επιτροπής και 
το αποδεικτικό επίδοσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση 
Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και στην Υπηρεσία του 
αστυνομικού για ενημέρωση, τα δε έγγραφα εξέτασης 
τηρούνται από το Γραμματέα της ειδικής επιτροπής έως 
την εκπνοή της τασσόμενης από το νόμο προθεσμίας, 
για άσκηση του δικαιώματος προσφυγής ενώπιον της 
Επιτροπής Προσφυγών.

 5. Αν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την προσφυγή της 
παρ. 2 του άρθρου 2 στην Υπηρεσία του, η τελευταία 
υποβάλει αυτήν απευθείας στην Επιτροπή Προσφυγών, 
κοινοποιώντας την υποβλητική αναφορά της στη Διεύ−
θυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και στην οικεία 
ειδική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να διαβιβάσει 
τα σχετικά με την εξέτασή του έγγραφα, στην Επιτροπή 
Προσφυγών, για τον προγραμματισμό της εξέτασής του. 
Αν η προσφυγή υποβληθεί αμέσως μετά την επίδοση της 
απόφασης της ειδικής επιτροπής στο γραμματέα αυτής, 
ο τελευταίος διαβιβάζει τα σχετικά με την εξέταση του 
προσφεύγοντος έγγραφα στην Επιτροπή Προσφυγών 
και ενημερώνει τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/
Α.Ε.Α. και την Υπηρεσία του προσφεύγοντος.

 6. Η Επιτροπή Προσφυγών, μετά την εξέταση του 
προσφεύγοντος αστυνομικού, του κοινοποιεί την από−
φασή της και ακολούθως τη διαβιβάζει άμεσα, με όλα 
τα σχετικά έγγραφα, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προ−
σωπικού/Α.Ε.Α. 

 7. Αν δεν υποβληθεί προσφυγή από τον ενδιαφερό−
μενο, η Υπηρεσία του αναφέρει αμέσως μετά την πα−
ρέλευση της προθεσμίας υποβολής της στη Διεύθυνση 
Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., με κοινοποίηση στην 
ειδική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία, εφόσον δεν 
έχει υποβληθεί και σε αυτήν προσφυγή, να αποστείλει 
τα σχετικά με την εξέταση του αστυνομικού έγγραφα 
στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., για να 
κινηθεί η διαδικασία έκδοσης απόφασης χαρακτηρισμού 
του ως ακατάλληλου να οπλοφορεί και αφαίρεσης του 
οπλισμού του.

 8. Για τους αστυνομικούς που κρίθηκαν από την Επι−
τροπή Προσφυγών ή εφόσον δεν ασκήθηκε προσφυγή, 
από τις ειδικές επιτροπές του άρθρου 2 ότι δεν παρέ−
χουν τα εχέγγυα για ορθή χρήση του όπλου, η Διεύ−
θυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. εισηγείται την 
έκδοση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας της 
απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του 
άρθρου 4 του ν.3169/2003, όπως ισχύει, με την οποία οι 
αστυνομικοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως μη κατάλληλοι 
να οπλοφορούν. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στην 
Υπηρεσία που ανήκει οργανικά ή είναι αποσπασμένος ο 
αστυνομικός, από την οποία και επιδίδεται σ’ αυτόν, με 
αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της οικείας 
επιτροπής, εντός κλειστού φακέλου. Στην απόφαση γί−
νεται μνεία για το δικαίωμα του αστυνομικού να ζητήσει 
την επανεξέτασή του από την οικεία ειδική επιτροπή 
μετά την παρέλευση έξι μηνών από την έκδοσή της.

 9. Οι καταστάσεις όλων των εξετασθέντων αστυ−
νομικών αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού 
Προσωπικού/Α.Ε.Α. 

Άρθρο 5
Απόρρητο και ασφάλεια αποτελεσμάτων 

 1. Η εξέταση των αστυνομικών από τις επιτροπές 
του άρθρου 2 της παρούσας και τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων είναι απόρρητα και η επεξεργασία τους δι−
έπεται από τις διατάξεις του ν.2472/1997. 

 2. Τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό που κρίθη−
κε ικανό καταστρέφονται με ευθύνη του προέδρου της 
επιτροπής, μετά το πέρας της εξέτασης. Τα στοιχεία 
εκείνων που κρίθηκαν ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα 
ορθής χρήσης του πυροβόλου όπλου τηρούνται από τη 
Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στο φάκελο 
ασθενειών του αστυνομικού.
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 3. Οι επιτροπές του άρθρου 2 και οι καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο εμπλεκόμενες στη διαδικασία Υπηρεσίες, λαμβά−
νουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για 
την ασφάλεια του απορρήτου των αποτελεσμάτων. 

 4. Η γνώση, επεξεργασία, διαβίβαση των στοιχεί−
ων των ανωτέρω εξετάσεων, η διαχείριση και τήρηση 
της σχετικής αλληλογραφίας, επιτρέπεται μόνο στα 
πρόσωπα που ορίζονται ειδικά προς τούτο από τον 
προϊστάμενο κάθε Υπηρεσίας.

 5. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ΄ ευκαι−
ρία αυτών λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των 
εν λόγω εξετάσεων των αστυνομικών οφείλει να τηρεί 
εχεμύθεια ως προς αυτά και ευθύνεται για κάθε παρα−
βίαση του απορρήτου αυτών.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

 1. Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία του συνό−
λου των ειδικών επιτροπών του άρθρου 2, ο έλεγχος 
καταλληλότητας των αστυνομικών που υπηρετούν σε 
Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων στις 
οποίες δεν έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή ενεργείται 
από άλλη ειδική επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

 2. Αστυνομικοί που κατά την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας απόφασης είναι αποσπασμένοι σε ελληνική 
υπηρεσία ή σε διεθνή οργανισμό στο εξωτερικό, παρα−
πέμπονται στην αρμόδια ειδική επιτροπή μετά τη λήξη 
της απόσπασής τους. 

 3. Οι ειδικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 8517/4/42−δ΄ από 
10−2−2009 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσω−
τερικών (Β΄ 239), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι 
τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
η υπ’αριθμ. 8517/4/42−δ΄ από 10−2−2009 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 239).

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

       Στην υπ’ αριθμ. 3113.1.3346/2011/10.6.2011 κοινή εγκρι−
τική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας που αφορά τις ευκολίες που 
παρέχονται κατά το Ν.Δ. 2687/1953 στο πλοίο «ΣΥΜΗ» 
Ναυπηγούμενο με HULL No 8072, και η οποία δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1444/Β΄/16.6.2011, γίνεται διόρθωση 
σφάλματος ως προς το είδος του πλοίου, όπου αυτό 
αναγράφεται, στη σελ. 19719 στήλη «Α» στα περιεχόμενα, 
καθώς επίσης στη σελ.19733 στήλες «Α» και «Β», απόQ

Tο εσφαλμένο: «δεξαμενόπλοιο»,
Στο ορθό: «δεξαμενόπλοιο−υγραεριοφόρο (LPG)».

   (Από το Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

F
(7)

       Στην απόφαση 276/2011 του Δημάρχου Πηνειού που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1248/14−6−2011 (τ.Β΄) στη σελίδα 
17740 στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στον α.α. 22 διορθώνεται το πατρώνυμο:

Από το εσφαλμένο: «Πρόδρομος»,
Στο ορθό: «Χρήστος».

   (Από το Δήμο Πηνειού)

F
(8)

       Στην απόφαση 11/2011 του Δημάρχου Πηνειού που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 83/31−1−2011 (τ.Β΄) στη σελίδα 
1426 στην δεύτερη σειρά και την τέταρτη στήλη διορ−
θώνεται το πατρώνυμο:

Από το εσφαλμένο: «Πρόδρομος»,
Στο ορθό «Χρήστος».

   (Από το Δήμο Πηνειού)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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