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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Φ.500/33/Ε5/130272 (1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι., 

στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης 
Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου 
Βόλου» (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), Νομού Μαγνησίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 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 Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

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

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

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

7. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 36 παρ. 1 εδάφ. β΄ 
του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, 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.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης
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9. 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.)».

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

11. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός 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.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».

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (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 Δημοσίου, 
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., 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 70/27−03−2013 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου» 
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), Νομού Μαγνησίας που δια−
βιβάστηκε με το αριθμ. 3146/18−4−2013 έγγραφο του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου» 
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), Νομού Μαγνησίας» στο Υπουρ−
γείο 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 Ν.Π.Δ.Δ. «Δη−
μοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού 
και Πολιτισμού−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου» (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.−
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), Νομού Μαγνησίας, ύψους 930,95 ευρώ πε−
ρίπου για το έτος 2013 και 11.171,4 ευρώ περίπου για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

20. Την με αριθμ. 3145/18−04−2013 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

− Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης 
φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο,Τμήματος Προσχολικής 
Αγωγής, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευ−
σης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δή−
μου Βόλου» (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)», Νομού Μαγνησίας

− Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχί−
ζοντας από 01−12−2013.

− Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων φοιτητών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπολογι−
σμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης 
Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου 
Βόλου» (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), Νομού Μαγνησίας.

− Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 930,95 ευρώ περίπου για το 2013 η οποία 
θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 10−6041.001 και 10−6053 σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός 
Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολι−
τισμού−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου» (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), 
Νομού Μαγνησίας, ως εξής:

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

11.171,4 ευρώ (5 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.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου» 
(Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.−ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), Νομού Μαγνησίας και για καθέ−
να από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια 
δαπάνη ύψους 11.171,4 ευρώ περίπου, η οποία θα δεσμεύ−
εται 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 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.908/133120/Η (2)
Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού 

Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων από τον περιορισμό της 
παρ. 8 του άρθρου 57 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/
τ.Α΄/22.4.2005).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 147/1976 «Περί του Οργανισμού της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (ΦΕΚ 56/τ.Α΄/15.3.1976), όπως ισχύει σήμερα.

β) των άρθρων 55, 56 και της παρ. 8γ΄ του άρθρου 
57 του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/
τ.Α΄/22.04.2005).

γ) του Π.Δ. 417/1987 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 186/τ.Α΄/19.10.1987).

δ) του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα 
Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των 
Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμμα−
τειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 
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Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/27.6.2011).

ε) του Π.Δ. 117/2013 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 151/
τ.Α΄/25.06.2013), του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του 
π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων αντιστοίχως» (Φ.Ε.Κ. 152/τ.Α΄/25.06.2013) και του 
Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Φ.Ε.Κ. 153/τ.Α΄/25.06.2013).

2. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.908/90517/Η/05.07.2013 από−
φαση αποδοχής παραίτησης του Γενικού Γραμματέα 
Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και διορισμός του ως 
Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 322/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./05.07.2013 
_Α.Δ.Α.: ΒΛ419−ΚΛΔ).

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.908/95300/Η/16.07.2013 απόφα−
ση πρόσληψης του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΖΑΚΑ του Ζαφειρίου, 
δικηγόρου σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 364/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30.07.2013 
_Α.Δ.Α.:ΒΛΩΨ9−Ρ2Ο).

4. Την υπ’ αριθμ. 818/26.11.1992 γνωμοδότηση της ολο−
μέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απο−
φασίζουμε:

Εξαιρούμε το ΣΤΕΦΑΝΟ ΒΑΖΑΚΑ του Ζαφειρίου, δικη−
γόρο, ο οποίος προσλήφθηκε από 25.06.2013, για ένα (1) 
εξάμηνο, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, από τον περιορισμό της παρ.8 
εδ. β΄ του άρθρου 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» και του επιτρέπουμε από την πρόσληψή του 
στην παραπάνω θέση να ασκεί παράλληλα με τα καθή−
κοντα του Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, το επάγγελμα του δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.908/133119/Η (3)
Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων από τον περιορισμό της παρ. 8 του άρθρου 
57 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/22.04.2005).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 147/1976 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων», όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 56/τ.Α΄/15.03.1976).

β) των άρθρων 55, 56 και της παρ. 8γ΄ του άρθρου 57 
του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ.
Α΄/22.04.2005).

γ) του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 
147/τ.Α΄/27.6.2011).

δ) του Π.Δ. 117/2013 «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 
151/τ.Α΄/25.06.2013), του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του 
π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων αντιστοίχως» (Φ.Ε.Κ. 152/τ.Α΄/25.06.2013) και του 
Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Φ.Ε.Κ. 153/τ.Α΄/25.06.2013).

2. Την υπ’ αριθμ. 818/26.11.1992 γνωμοδότηση της ολο−
μέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.908/90508/Η/05.07.2013 απόφα−
ση αποδοχής παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και διορισμός του ως Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 322/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./05.07.2013_Α.Δ.Α.: ΒΛ4Ξ9−ΨΑΣ).

4. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.908/93879/Η/12.07.2012 από−
φαση πρόσληψης του Σωτήριου Διαμαντόπουλου του 
Σπυρίδωνα στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 353/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./25.07.2013_Α.Δ.Α.: ΒΛΩΨ9−ΟΥ7), αποφασίζουμε:

Εξαιρούμε το ΣΩΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ του Σπυρί−
δωνα, δικηγόρο, ο οποίος προσλήφθηκε από 25.06.2013, 
σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των από τον περιορισμό της παρ. 8 εδ. β΄ του άρθρου 
57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και του 
επιτρέπουμε από την πρόσληψή του στη παραπάνω 
θέση να ασκεί παράλληλα με τα καθήκοντα του Ειδικού 
Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθανάσιου 
Κυριαζή, το επάγγελμα του δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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Αριθμ.     50174/1835 (4)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές 

της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου λόγω πυρκαγιάς.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 

«περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 
7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 “περί 
Δασικού Κώδικος”».

2. Τις διατάξεις της 414985/29−11−85 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 366599/16−12−96 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 
Β΄ 68/1998), 87578/703/6−3−2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινές απο−
φάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι−
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε 
με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/
Ε103/23−2−2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική απόφαση.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί 
καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».

5. Το ν. 2240/16.9.1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Συμπλήρωση δι−
ατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).

7. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).

8. Την υπ’ αριθμ. 50524/5097/30−10−2012 απόφαση του 
Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξου−
σιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγρά−
φων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” στον προϊστάμενο 
της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊστα−
μένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ Β΄ 3243).

9. Την υπ’ αριθμ. 3604/12−8−1998 απόφαση του Γ. Γ. 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Επανίδρυση μονίμου κα−
ταφυγίου θηραμάτων στη Ρόδο, Ν. Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ 
Β΄ 963).

10. Την υπ’ αριθμ. 133275/2116/19−7−2013 απόφαση του 
Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 
2013 − 2014» (ΦΕΚ Β΄ 1850).

11. Την υπ’ αριθμ. 48401/1603/10−9−2013 Δασική Απα−
γορευτική Διάταξη Θήρας Νομού Δωδεκανήσου (Δ.Α.Δ. 
4/2013) της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΛΟΡ1Ι−ΔΕΗ).

12. Τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε 
στις 27−7−2013 στην Τ.Κ. Ιστρίου, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου και 

την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών 
προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας της περιοχής 
προκειμένου να επέλθει έστω και μακροπρόθεσμα η 
βιολογική και οικολογική σταθερότητα, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
δύο (2) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2013−2014 
και 2014−2015, σε έκταση συνολικού εμβαδού σαράντα 
οκτώ χιλιάδων επτακόσια εβδομήντα (48.770) στρεμ−
μάτων, που περιλαμβάνει την καμένη έκταση, από την 
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 27−7−2013, μετά των πε−
ριφερειακών της μη καμένων εκτάσεων, στην περιοχή 
των Τοπικών Κοινοτήτων Απολακκιάς, Αρνίθας, Βατίου, 
Γενναδίου, Μεσαναγρού και Προφύλιας, Δήμου Ρόδου, 
Νομού Δωδεκανήσου.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται με την συνεχή 
κόκκινη γραμμή υπό τα σημεία (1, 2, 3,..,14, 15, 1), στο 
συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ., κλίμακας 
1:50.000, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση και 
ορίζεται ως εξής:

− Βόρεια: σημείο έναρξης ο οικισμός Βατίου (1), ακολου−
θεί την επαρχιακή οδό προς την διασταύρωση Προφύλια 
− Απολακκιά. 1000 μέτρα πριν από την διασταύρωση (2) 
στρίβει δεξιά και ακολουθεί τον χωματόδρομο μέχρι να 
συναντήσει την επαρχιακή οδό Βάτι − Προφύλια., 2000 
μέτρα πριν από τον οικισμό Προφύλια (3). Στην συνέχεια 
στρίβει αριστερά ακολουθώντας την επαρχιακή οδό 
Βάτι − Προφύλια περιμετρικά του Καταφυγίου Άγριας 
Ζωής «Άγιος Ιωάννης» μέχρι την διασταύρωση προς 
Απολακκιά (4). Ακολουθεί την επαρχ. οδό Βάτι − Απολ−
λακιά περιμετρικά του Καταφυγίου Άγριας Ζωής μέχρι 
την διασταύρωση προς Ίστριο (5) και συνεχίζει μέχρι 
τον οικισμό της Απολακκιάς (6).

− Δυτικά: από τον οικισμό Απολακκιά ακολουθεί την 
αμαξιτή οδό προς Κατταβιά για περίπου 1900 μέτρα (7) 
όπου και στρίβει αριστερά στον χωματόδρομο προς τη 
θέση Κατάκαλο (8). Ακολουθεί τον χωματόδρομο που 
καταλήγει στο μοναστήρι Σκιάδι (9).

− Νότια: από το μοναστήρι Σκιάδι (9) συνεχίζει στον 
χωματόδρομο προς Μεσαναγρό μέχρι την ασφάλτινη οδό 
Μεσαναγρού − Κατταβιάς (10) και την οποία ακολουθεί 
μέχρι τον οικισμό Μεσαναγρός (11). Από το χωριό Μεσα−
ναγρό περνώντας από το νεκροταφείο, ακολουθεί τον 
χωματόδρομο μέχρι την λιμνοδεξαμενή Γενναδίου (12).

− Ανατολικά: από την λιμνοδεξαμενή Γενναδίου (12) 
στρίβει αριστερά και ακολουθεί για 2.100 μέτρα τον 
χωματόδρομο προς το ύψωμα «Γυπιάς» (13). Από εκεί−
νο το σημείο, συνεχίζει βόρεια μέχρι το πυροφυλάκιο 
Βατίου (14). Από το πυροφυλάκιο Βατίου (14) ακολουθεί 
τον χωματόδρομο περνάει από το εκκλησάκι του «Αγίου 
Ιωάννου» (15) και συνεχίζει μέχρι τον οικισμό Βατίου που 
είναι και η αφετηρία (1).

Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκ−
δοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
Θήρας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δε προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35779

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 16 Σεπτεμβρίου 2013 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Η Δ/ντρια Δασών Δωδεκανήσου
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ
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    Αριθμ. 11988 (5)
Καθορισμός της αμοιβής των πλοηγών λιμένα Χανίων − 

Σούδας και της ευρύτερης περιοχής Νομού Χανίων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) 
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 347/1986 (ΦΕΚ 154/Α΄/06−10−1986), του άρθρου 3 του 
Ν.1235/1982 (ΦΕΚ 26/Α΄/03−03−1982) και του Ν. 2218/1994 
(ΦΕΚ 90/Α΄/13−06−1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.Δ. 187/1973 «Κώ−
δικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261/Α΄/3.10.1973).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Γε−
νικού Κανονισμού Λιμένα Χανίων − Σούδας (ΦΕΚ 263/
Β΄/27.3.1978).

6. Την ανάγκη καθορισμού της αμοιβής των πλοηγών 
για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν, στις περιπτώσεις 
που απαιτείται η πλοήγηση πλοίων από πλοιάρχους 
καταπλεόντων, αποπλεόντων ή μεθορμιζομένων πλοίων, 
λόγω έλλειψης πλοηγικού σταθμού στο λιμένα Χανίων 
− Σούδας.

7. Την υπ’ αριθμ. 3430/03/2013/11−07−2013 απόφαση του 
Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων, με θέμα «Πλοήγηση στο 
λιμένα Χανίων − Σούδας» (ΦΕΚ 1853/Β΄/29−07−2013).

8. Το αριθμ. πρωτ. 6308/3430/06/2013/29−08−2013 
έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, με το 
οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η υπ’ αριθμ. 
3430/05/2013/29−08−2013 απόφαση του Κεντρικού Λιμε−
νάρχη Χανίων, που αφορά στην αμοιβή των πλοηγών 
για το λιμένα Χανίων − Σούδας και τους λιμένες της 
ευρύτερης περιοχής Ν. Χανίων, δικαιοδοσίας Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Χανίων, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την αμοιβή των πλοηγών για την πλο−
ήγηση των πλοίων στο λιμένα Χανίων − Σούδας καθώς 
και στους λιμένες της ευρύτερης περιοχής του Νομού 
Χανίων δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων 
για κάθε είσπλου, έκπλου ή μεθόρμιση ως εξής:

α. Για πλοία έως 1000 κοχ 100 ευρώ.
β. Για πλοία από 1001 έως 2000 κοχ 120 ευρώ.
γ. Για πλοία από 2001 έως 3500 κοχ 135 ευρώ.
δ. Για πλοία από 3501 έως 5000 κοχ 170 ευρώ.
ε. Για πλοία από 5001 έως 7000 κοχ 185 ευρώ.
στ. Για πλοία από 7001 έως 10000 κοχ 220 ευρώ.
ζ. Για πλοία από 10001 έως 15000 κοχ 240 ευρώ.
η. Για πλοία από 15001 έως 20000 κοχ 260 ευρώ.
θ. Για πλοία από 20001 κοχ και άνω 280 ευρώ.
2. Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής πλοηγού στο 

υπό πλοήγηση πλοίο βαρύνουν το πλοίο και το νόμιμο 
αντιπρόσωπό του και ως εκ τούτου από τις διατάξεις 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ

F
    
    Αριθμ. 247532/3644 (6)
Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού 

του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−6−2010) «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του Π.Δ. 132/2010 ( ΦΕΚ 225/Α/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

γ) Της αριθ. 11951/182/15−01−2013 (ΦΕΚ 211/Β/5−2−2013 
απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μετα−
βίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακό Σύμ−
βουλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

δ) του Ν.2690/99 (ΦΕΚ45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ε) Του άρθρου 10 του Ν. 3601/1928 (ΦΕΚ 119/Α/15.12.1988) 
«Περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων» όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ.171/1946 (ΦΕΚ 
32/Α/1946).

2. Τη αρ. 123152/1789/20−6−2013 απόφαση του Περιφε−
ρειακού Συμβούλου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
περί έγκρισης εσωτερικού κανονισμού του Φαρμακευ−
τικού Συλλόγου Αχαΐας, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1621/Β/27−6−2013).

3. Την αρ. 513/06−9−2013 πρόσκληση σε τακτική Γενική 
Συνέλευση των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Αχαΐας που συνήλθε στις 14−9−2013 και ενέκρινε ομό−
φωνα την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Συλλόγου ως προς τα άρθρα 5, 21 και 32, η οποία 
υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας με το αρ. 535/18−9−2013 
έγγραφό του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονι−
σμού Λειτουργίας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας 
ως προς τα άρθρα 5, 21 και 32.

Η Γενική Συνέλευση του Φ.Σ. Αχαΐας, συνήλθε στις 
14.09.2013, ημέρα Σάββατο, στα γραφεία του συλλόγου, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 513/06.09.2013 πρόσκλη−
ση σε τακτική Γενική Συνέλευση και ενέκρινε ομόφωνα 
την τροποποίηση στον εσωτερικό κανονισμό του Φ.Σ. 
Αχαΐας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως στις 27.06.13 (Φ.Ε.Κ. 1621/τ.Β΄/27.7.2013) ως κάτωθι:

Α)
Άρθρο 5ο.
Υποχρεώσεις μελών.
1. Φαρμακοποιός εγκαθιστάμενος εις την περιφέρεια 

του Φ.Σ.ΑΧ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 4, οφείλει 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3601/28 εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών, να αναφέρει την λειτουργία του φαρμακεί−
ου του, στον Σύλλογο επισυνάπτοντας και τα σχετικά 
δικαιολογητικά σύμφωνα με το νόμο.
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 Όλα τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται, εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών να γνωστοποιήσουν 
εγγράφως στον Σύλλογο κάθε αλλαγή ή μεταβολή της 
επαγγελματικής τους καταστάσεως, άλλως οι κατά 
Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες της μη ενημερώσεως 
του Συλλόγου, θα βαρύνουν αποκλειστικώς αυτούς.

3. Ο Φαρμακοποιός οφείλει, κατά την υποβολή της 
αιτήσεως εγγραφής του, στον Φ.Σ.ΑΧ., να προσκομίσει 
τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου (και επίσημη μετάφραση αυτού, 
αν πρόκειται για Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).

2. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής, στα μητρώα του Δήμου 

ή Κοινότητας.
4. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
5. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας Φαρμακείου.
6. Αντίγραφο του εταιρικού ή της τροποποίησης αυ−

τού, σε περίπτωση εταιρειών φαρμακείων.
7. Αντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου ή οποιου−

δήποτε άλλου παραστατικού της Τράπεζας, όπου θα 
αναγράφεται η Τράπεζα, ο αριθμός λογαριασμού και οι 
δικαιούχοι του. (Σε περίπτωση εταιρείας ο Τραπεζικός 
λογαριασμός, πρέπει να είναι απαραιτήτως εταιρικός 
και όχι Ταμιευτηρίου.)

Επίσης οφείλει να δηλώσει στον Φ.Σ.ΑΧ., τα παρα−
κάτω.:

1. Α.Μ. Τ.Σ.Α.Υ.
2. Α.Μ.Κ.Α.
3. Αριθμό κινητού τηλεφώνου και οικίας.
4. Ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail).
4. Εγγραφή μέλους στον Φ.Σ.ΑΧ., σημαίνει και την 

αυτόματη εγγραφή του, στο θυγατρικό Σωματείο του 
Συλλόγου «Διανεμητικός Λογαριασμός Μελών Φαρμα−
κευτικού Συλλόγου Αχαΐας» (ΔΙ.ΛΟ.ΦΑΡ. Αχαΐας) ή σε 
οποιοδήποτε άλλο θυγατρικό Σωματείο, δημιουργήσει 
ο Σύλλογος, στο μέλλον, με την υπογραφή σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης, εκ μέρους του νέου μέλους.

Β)
Άρθρο 21ο.
Έναρξη − ομιλίες − λήξη Συνεδριάσεως.
1. Διαπιστωθείσης απαρτίας, της οποίας απαραιτήτως 

γίνεται μνεία στα πρακτικά, γίνεται εκλογή Προέδρου 
Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέ−
λευσης, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνε−
λεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3601/1928. Ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. προβαίνει σε απολογισμό του έργου 
του Δ.Σ. κατά το διάστημα, που μεσολάβησε από την 
τελευταία συνεδρίαση του Συλλόγου, εν συνεχεία δε 
αναπτύσσει προς τα μέλη τις απόψεις του Δ.Σ. επί των 
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, καλεί κατά 
σειρά όσους επιθυμούν να ομιλήσουν εκ του καταρ−
τισθέντος προς τούτο, κατά θέματα, καταλόγου των 
μελών. Εάν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επιθυ−
μεί να μετάσχει της συζητήσεως επί κάποιου θέματος 
της ημερησίας διατάξεως, πρέπει να ακολουθήσει τη 
διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 3601/1928. 

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κλείνει με την ομιλία του, τη 
συζήτηση επί των προτάσεων.

4. Μη υπάρχοντος πλέον έτερου ομιλητή ολοκληρώνεται 
η επί του θέματος συζήτηση κατά την διαδικασία του άρ−
θρου 17 του Ν. 3601/28 και λαμβάνεται σχετική απόφαση, 
μετά την οποία ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει, σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του Ν. 3601/1928, τη λήξη της συνελεύσεως.

Γ)
Άρθρο 32ο.
Προκαταρτικές ενέργειες.
1. Το Δ.Σ. του Συλλόγου, το τελευταίο έτος της θητείας 

του, συνέρχεται σε συνεδρίαση το πρώτο δεκαήμερο 
του μηνός Σεπτεμβρίου και αποφασίζει:

α) Περί της ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσι−
ών εντός του μηνός Νοεμβρίου, (εκτός έκτακτης κατά 
Νόμο, ανάγκης).

β) Την κατάρτιση του αλφαβητικού καταλόγου των 
μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του Ν. 3601/1928 και ορίζει την ημερομηνία 
αναρτήσεώς του και

γ) τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την νόμιμη 
διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

2. Τριάντα (30) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομη−
νία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. συνερχόμενο, 
αποφασίζει:

α) Περί του αριθμού των μελών που εκλέγονται, σύμ−
φωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του 
Ν.3601/1928.

β) Την αποστολή των σχετικών προσκλήσεων, σύμ−
φωνα με τα άρθρα 12, 26 παρ. 1 του Ν.3601/1928, 7 παρ. 
1 του Α.Ν. 1384/38, και 16 του παρόντος Εσωτερικού 
Κανονισμού.

γ) Την αποστολή εγγράφου προς την Διεύθυνση Δη−
μόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων  
Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τον δι−
ορισμό του κατά Νόμο Διοικητικού Αντιπροσώπου, ο 
οποίος παρίσταται κατά τις αρχαιρεσίες και παραδίδει 
τα ψηφοδέλτια στους εκλογείς.

3. Σε περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών πριν τη λήξη 
της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογής αντι−
προσώπων για τον Π.Φ.Σ., η προβλεπόμενη στην παρ. 1 
συνεδρίαση του Δ.Σ. συνέρχεται εβδομήντα (70) ημέρες, 
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

4. Την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, συνέρχε−
ται η Γενική Συνέλευση όπως κατά Νόμο, προβλέπεται.

5. Η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, αναγράφεται ως 
τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρι−
άσεως του Συλλόγου.

6. Αφού εξαντληθούν τα υπόλοιπα προς συζήτηση 
θέματα, της ημερήσιας διάταξης, αρχίζει η διεξαγωγή 
των αρχαιρεσιών με τη σημείωση της ώρας έναρξης 
στο σχετικό πρακτικό. Η διάρκεια διεξαγωγής αρχαιρε−
σιών είναι οκτώ (8) ώρες, εκτός αν οι παρατάξεις έχουν 
συμφωνήσει ομόφωνα για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. 
Αυτό θα αναγράφεται με σαφήνεια στο πρακτικό των 
εκλογών και θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους 
των παρατάξεων. Κατόπιν, κηρύσσεται η λήξη της και 
αρχίζει η διαλογή των ψήφων.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
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    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)

       Στον πίνακα Β της αριθ. Α2594 διαπιστωτικής πράξης 
αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολι−
τικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 66/27.1.2012 τ.Β΄ διορθώνεται: 
−στη σελίδα 3620, στον στίχο 31 εκ των άνω

το εσφαλμένο:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος
ΠΕ Μεταφραστών

3 1 2

στο ορθό:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Μεταφραστων−Διερμηνέων

3 1 2

 (Από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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