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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 43
20 Ιανουαρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρι−
σης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου
24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει. .....
1
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Κυθήρων, Νομού Αττικής. .. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2975
(1)
Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρι−
σης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρα−
στηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες δι−
ατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,…»,
όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 17.
2. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243 Α΄/11.11.2011).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ14/24−11−11 απόφαση Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νι−
κολάου Σηφουνάκη.» (ΦΕΚ 2740 Β΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 41498/26−9−11 κοινή υπουργική από−
φαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραί−
τητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο
24 του νόμου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ» (ΦΕΚ 209/Α΄)»
(ΦΕΚ 2167 Β΄).
5. Το ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»
(ΦΕΚ 210 Α΄), όπως ισχύει και και ειδικότερα τα οριζό−
μενα στην παρ. 1 του άρθρου 22.

6. Το Π.Δ. της 8/13.7.1993 «Τρόπος έκδοσης οικοδο−
μικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών.»
(ΦΕΚ 795 Δ΄), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδο−
σης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α΄).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1. Ως εργασίες επισκευής που αποβλέπουν στην υγιει−
νή, την αισθητική βελτίωση − αποκατάσταση και τη συ−
νήθη συντήρηση των αυθαιρέτων κατακευών, που έχουν
υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
όπως ισχύει, νοούνται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί
χρωματισμοί, μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευ−
ές που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου,
επισκευές δαπέδου, επισκευές, διασκευές ή συμπληρώ−
σεις των εγκαταστάσεων και αγωγών, τοποθέτηση ή
αντικατάσταση ειδών υγιεινής, θυρών και παραθύρων,
καθώς και μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών−
δωμάτων και γενικά μικρές και μεμονωμένες επισκευές
για λόγους χρήσης, υγιεινής, προστασίας και ενεργεια−
κής αναβάθμισης του κτιρίου.
Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση ικριωμάτων υπο−
βάλλεται δήλωση ανάληψης μελέτης και επίβλεψης των
ικριωμάτων από αρμόδιο μηχανικό.
2. Οι εργασίες εκτελούνται μετά από Έγκριση Εργα−
σιών, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική
υπηρεσία, όπως το υπόδειγμα που συνοδεύει την πα−
ρούσα, εφ’ όσον υποβληθεί αίτηση του ιδιοκτήτη με
πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του ιδίου και της θέσης
του ακινήτου συνοδευόμενη με φάκελο που περιλαμ−
βάνει τα εξής :
α) Βεβαίωση του ΤΕΕ για την περαίωση της διαδικα−
σίας υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής στο άρθρο
24, του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β, του
άρθρου 24, του ν. 4014/11. Σε περίπτωση περαίωσης
της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληρο−
φοριακού συστήματος του ΤΕΕ υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβλη−
θούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν
ενεργοποιηθεί.

3360

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γ) Τεχνική έκθεση ιδιώτη μηχανικού με αναλυτική πε−
ριγραφή των ζητουμένων εργασιών, της αναγκαιότητας
εκτέλεσής τους και πιστοποίηση οτι οι εργασίες δεν
επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο.
δ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατά−
στασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά − εσω−
τερικά).
ε) Σε περίπτωση πρόχειρης κατασκευής το πρα−
κτικό της επιτροπής της παρ. 9, του άρθρου 24 του
ν. 4014/11.
στ) Έντυπο «Έγκρισης εργασιών επισκευής», σύμφω−
να με το υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα εις
4πλούν.
Η πληρότητα των στοιχείων ελέγχεται κατά την υπο−
βολή τους, ενώ η αίτηση δεν γίνεται δεκτή σε περί−
πτωση ελλείψεων και επιστρέφεται ακόμη και εάν έχει
πρωτοκολληθεί.
3. Αρμόδιος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Πολε−
οδομικής υπηρεσίας, αφού ελέγξει τα ανωτέρω δικαι−
ολογητικά χορηγεί την έγκριση εργασιών επισκευής
εντός διημέρου σε περίπτωση που δεν υπάρχει διά−
σταση απόψεων. Ένα αντίγραφο του εντύπου «Έγκρι−
σης Εργασιών Επισκευής» χορηγείται στον ιδιοκτήτη,
το δεύτερο αποστέλλεται αμελλητί στο οικείο Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων−Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μι−
σθωτών (Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.), το τρίτο στον οικείο Δήμο και
το τέταρτο διατηρείται στο αρχείο της πολεοδομικής
υπηρεσίας.
4. Η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών είναι έξι
(6) μήνες. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών
επισκευής εντός του ανωτέρω διαστήματος η διάρκεια
ισχύος της Έγκρισης Εργασιών μπορεί να παραταθεί
για έξι (6) ακόμη μήνες μετά από σχετική αίτηση του
ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση ιδιώτη μηχανικού.
5. Σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ της πο−
λεοδομικής υπηρεσίας και του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου
κτίσματος όσον αφορά στο κατά πόσον οι ζητούμενες
εργασίες αποβλέπουν πράγματι στην υγιεινή, τη συνήθη
συντήρηση ή την αισθητική βελτίωση – αποκατάσταση
της κατασκευής το θέμα παραπέμπεται για γνωμοδό−
τηση στην αρμόδια ΕΠΑΕ (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
από 1−3−2012).
Άρθρο 2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1. Για τη χορήγηση Έγκρισης Εργασιών αποπεράτωσης
αυθαίρετης κατασκευής υποβάλλονται τα προβλεπόμε−
να δικαιολογητικά και μελέτες και εφαρμόζονται οι δι−
αδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ/μα της 8/13.7.1993
«Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανε−
γειρομένων οικοδομών.» (ΦΕΚ 795 Δ΄) όπως ισχύει ή στην
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/11 για αιτήσεις που θα
υποβληθούν μετά την 1−3−2012.
2. Επιπλέον υποβάλλονται :
α) Βεβαίωση του ΤΕΕ για την περαίωση της διαδι−
κασίας υπαγωγής της κατασκευής στο άρθρο 24 του
ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β του
άρθρου 24 του ν. 4014/11. Σε περίπτωση περαίωσης της
διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού
συστήματος του ΤΕΕ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλε−

κτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποι−
ηθεί.
γ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατά−
στασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά − εσω−
τερικά).
3. Ως έντυπο για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών
αποπεράτωσης χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται το
πρότυπο έντυπο οικοδομικής άδειας, όπου στη θέση
του τίτλου αναγράφεται «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕ−
ΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 17 άρθρ.
24 ν. 4014/2011)».
4. Η επιφάνεια του προς αποπεράτωση κτιρίου πε−
ριορίζεται αποκλειστικά στο περίγραμμα που ορίζουν
τα υφιστάμενα κατακόρυφα φέροντα στοιχείων και ο
όγκος σ’ αυτόν που προσδιορίζεται από το περίγραμ−
μα και τα υφιστάμενα φέροντα οριζόντια στοιχεία της
ανώτερης στάθμης του.
5. Στο Διάγραμμα κάλυψης ή στο Διάγραμμα δόμησης
του ν. 4030/11 αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση,
δηλ. θέση, κάλυψη, δόμηση, ύψος κ.λπ. του κτίσματος.
Επίσης υπολογίζονται τα πολεοδομικά μεγέθη των κτι−
ρίων, των οποίων ζητείται η αποπεράτωση, με βάση την
οριστική μορφή τους και αναγράφεται κατά παρέκκλι−
ση από κάθε ισχύουσα διάταξη η σχέση τους με τους
όρους δόμησης, που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου,
με εξαίρεση τη χρήση της αυθαίρετης κατασκευής, η
οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτρέπεται από
τις ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές πολεο−
δομικές διατάξεις.
Άρθρο 3
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 4014/11
1. Για όσα κτίρια έχουν υπαχθεί στην παρ. 18 του
άρθρου 24 του ν. 4014/11, πριν από τη διαδικασία των
άρθρων 1 ή 2 της παρούσας κατά περίπτωση, θα υπο−
βάλλεται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού και ιδιοκτήτη για
το δικαίωμα υπαγωγής στην παρ. 18 του άρθρου 24.
2. Ως έντυπο χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται το
πρότυπο έντυπο οικοδομικής άδειας, όπου στη θέση
του τίτλου αναγράφεται «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕ−
ΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 17 και 18
άρθρ. 24 ν. 4014/11)».
Άρθρο 4
1. Όλες οι Εγκρίσεις Εργασιών που προβλέπονται στην
παρούσα καταχωρίζονται σε ειδικό αρχείο της οικείας
πολεοδομικής υπηρεσίας.
2. Για τη σύνδεση των κατασκευών των άρθρων 2 και
3 της παρούσας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας εφαρ−
μόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 1512/85 (ΦΕΚ
4 Α΄), την υπ’ αριθμ. 39869/7379/85 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 375 Β΄), την Εγκύκλιο 61/85, τα υπ’ αριθ. 28116/91
και 86808/9504/91 έγγραφα και από 1−3−2012 η παρ. 3
του άρθρου 45 του 4030/11 (ΦΕΚ 249 Β΄).
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
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Αριθ. Φ.500/119/Ε5/1932
(2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Κυθήρων, Νομού Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
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 Τρι−
τοβάθμια 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 του εδ. α του
ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 2817/2000
(ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν. 3232/04
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
9. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
10. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης ... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
11. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες».
12. Τη με αριθμό Υ 25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 2792).
13. Την αριθ. 2025805/2917/0022/22−04−93 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 307) «Τροποποίηση της κοινής
υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνι−
αίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποιούν
την 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)
κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

15. Τη με αριθμό 217/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δή−
μου Κυθήρων, Νομού Αττικής που διαβιβάστηκε με το
με αριθμό πρωτ. Φ4/23/2646/29−06−2011 έγγραφό του
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το με
αριθμό πρωτ. 34408/29−07−2011 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με το οποίο διαβιβάστηκε προς το
Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ η ίδια απόφαση, καθώς
και την ορθή επανάληψη αυτής η οποία διαβιβάστηκε
στο Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ με τηλεαντιγράφημα (fax) του Δήμου
Κυθήρων, Νομού Αττικής, στις 22−08−2011.
16. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».
17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Κυθήρων, Νομού Αττικής, ύψους 3.723,8 ευρώ περίπου
για το έτος 2012 και ύψους 4.468,56 ευρώ περίπου για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
18. Τη με αριθμό πρωτ. 3890/6−8−2011 βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομι−
κής πίστωσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης σπου−
δαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής
όλων των ειδικοτήτων στο Δήμο Κυθήρων, Νομού Ατ−
τικής.
Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τον
ανωτέρω Δήμο, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρ−
χίζοντας από 01−03−2012.
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Κυθήρων, Νομού Αττικής.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 3.723,8 ευρώ για το 2012 η οποία θα κα−
λυφθεί από τον Κ.Α. 00/6718.01 σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Δήμου Κυθήρων, Νομού Αττικής, ως εξής:
3.723,8 (2 θέσεις Χ 186,19 (176,08+10,11) ευρώ Χ 10 μήνες)
για το έτος 2012 και 4.468,56 ευρώ (2 θέσεις Χ 186,19
(176,08+10,11) ευρώ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επό−
μενα οικονομικά έτη.
Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 θα δε−
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Δήμου Κυθήρων, Νομού Αττικής και για καθένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια
δαπάνη ύψους 4.468,56 ευρώ, η οποία θα δεσμεύεται
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Η η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το χρόνο
ανάληψης της πρακτικής άσκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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