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Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 53 παρ. 1 κ’ 2 του ν. 3585/2007 «Προστασία
Περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
(Α−148).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α−98).
3. Το π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ.
Α−231).
4. Τις διατάξεις του αρθ. 1 του π.δ. 215/2007 «Σύστα−
ση Γενικών Γραµµατειών στο Υπουργείο Εσωτερικών
και στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής» (Α−241).
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Εκπαίδευση
1. Η εκπαίδευση των αγρονόµων, αρχιφυλάκων και
αγροφυλάκων που προσλαµβάνονται κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 53 παρ. 1 και 2 του ν. 3585/2007, πραγµα−
τοποιείται µε την επιµέλεια των διευθύνσεων Αγροφυ−
λακής Περιφερειών και των Υπηρεσιών που υπάγονται
σε αυτές, µε τη συνδροµή της Ελληνικής Αστυνοµίας,
στα Τµήµατα Εκπαίδευσης των Γενικών Αστυνοµικών
∆ιευθύνσεων Αττικής Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας,
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καθώς και στα Γραφεία Εκπαίδευσης των Αστυνοµι−
κών ∆ιευθύνσεων νοµών, αντιστοίχως, για τους τοπο−
θετούµενους στους οικείους νοµούς και διαρκεί τρεις
(3) εβδοµάδες.
2. Οι προερχόµενοι από τις περιφέρειες Βορείου Αι−
γαίου, Νοτίου Αιγαίου και την Περιφέρεια Τροιζήνας
Πειραιώς − Αττικής, µπορούν, εφόσον επιθυµούν, να
εκπαιδευτούν σε άλλη ∆ιεύθυνση Αγροφυλακής Περι−
φέρειας.
3. Η εκπαίδευση στις ∆ιευθύνσεις Αγροφυλακής Πε−
ριφέρειας Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και προκειµένου
να αντιµετωπισθούν οι τυχόν υφιστάµενες δυσκολίες,
µπορεί να πραγµατοποιηθεί και σε µεταγενέστερο
χρόνο, όχι όµως πέραν του ενός µηνός από τη λήξη
της διαταχθείσας εκπαίδευσης, µετά από έγκριση του
Αρχηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής.

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται και στις διατάξεις ασφαλεί−
ας χρήσης όπλων όπως και των λοιπών µηχανηµάτων ή
συσκευών χρησίµων για την αποστολή τους.
Άρθρο 5
∆ιδασκόµενα µαθήµατα

1. Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης είναι υποχρε−
ωτική για τους εκπαιδευόµενους, εφόσον δε συντρέχει
νόµιµο κώλυµα. Οι προσκαλούµενοι για εκπαίδευση
αγρονόµοι, αρχιφύλακες και αγροφύλακες, υποχρεού−
νται να παρουσιαστούν στα Τµήµατα των Γ.Α.∆. Αττικής,
Θεσ/νίκης και Περιφέρειας ή στα Γραφεία Εκπαίδευσης
των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων των Νοµών που τοπο−
θετούνται και υπηρετούν, την ηµεροµηνία που ορίζεται
στη σχετική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αγρο−
φυλακής και να παρακολουθούν ανελλιπώς αυτή µέχρι
την ηµεροµηνία λήξης της.
2. Η αδικαιολόγητη απουσία του εκπαιδευοµένου
από την εκπαίδευση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα,
το οποίο ελέγχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3528/2007.
3. Ο εκπαιδευόµενος ο οποίος απουσιάζει άνω του
1/3 των πραγµατικών ηµερών εκπαίδευσης συνολικά,
υποχρεούται να παρακολουθήσει αυτή κατά την επό−
µενη εκπαιδευτική σειρά, ανεξαρτήτως του χρόνου και
της διάρκειας αυτής.

1. Στους εκπαιδευόµενους διδάσκονται τα κατωτέρω
µαθήµατα:
α) Στοιχεία Ποινικού ∆ικαίου (Ποινικός Κώδικας – Ποι−
νική ∆ικονοµία).
β) Στοιχεία Συνταγµατικού ∆ικαίου−Ανθρώπινα δι−
καιώµατα.
γ) Στοιχεία Αστικού ∆ικαίου.
δ) Στοιχεία ∆ιοικητικού ∆ικαίου.
ε) Θέµατα ∆ηµοσίου Κατηγόρου.
στ) Αρµοδιότητες Ελληνικής Αγροφυλακής−Καθήκο−
ντα και υποχρεώσεις προσωπικού.
ζ) Αυτοάµυνα− Αυτοπροστασία, Οπλοτεχνική – Σκο−
ποβολή.
η) Κυκλοφορία αγροτικών µηχανηµάτων και οχηµά−
των.
θ) Θέµατα Α΄ βοηθειών.
ι) Ειδικοί ποινικοί νόµοι (νιατάξεις νόµων και διαταγ−
µάτων που ανάγονται στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
ια) Θέµατα προστασίας περιβάλλοντος.
Επιπλέον στους εκπαιδευόµενους αναπτύσσονται,
υπό µορφή διαλέξεων, θέµατα γενικού ενδιαφέροντος
που σχετίζονται µε την αποστολή τους.
2. Η διδακτέα ύλη και ο χρόνος διδασκαλίας των
µαθηµάτων, περιλαµβάνονται στο γενικό πρόγραµµα
εκπαίδευσης που καταρτίζεται από το Αρχηγείο Ελληνι−
κής Αγροφυλακής / Αγρονοµική Ακαδηµία. Το ωρολόγιο
πρόγραµµα εκπαίδευσης καταρτίζεται από τις ∆ιευ−
θύνσεις Αγροφυλακής περιφερειών και τις Υπηρεσίες
που υπάγονται σε αυτές, σε συνεργασία µε τα τµήµατα
και Γραφεία Εκπαίδευσης των γενικών Αστυνοµικών
∆ιευθύνσεων Αττικής, Θεσ/νίκης και Περιφέρειας και
των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Νοµών. Η κατάρτιση του
προγράµµατος γίνεται σε συνεργασία µε τον ανώτε−
ρο ή αρχαιότερο αγρονοµικό υπάλληλο του Νοµού, ο
οποίος καθοδηγείται προς τούτο από τον αγρονοµικό
διευθυντή της οικείας Περιφέρειας. Η πρακτική εκπαί−
δευση του προσωπικού του άρθρου 1 στην Οπλοτεχνική
– Σκοποβολή πραγµατοποιείται ανά τακτά χρονικά δι−
αστήµατα όπως λεπτοµερώς θα καθορίζεται στο πρό−
γραµµα εκπαίδευσης.

Άρθρο 4
Τοµείς Εκπαίδευσης

Άρθρο 6
∆ιδακτικό Προσωπικό

1. Η εκπαίδευση καλύπτει τους εξής τοµείς:
α) Της επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
β) Του χειρισµού των όπλων και της χρήσης αυτών
κατά την εκτέλεση της αποστολής τους.
2. Η εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική.
Κατά τη θεωρητική διδασκαλία αναλύονται µε σα−
φήνεια όλα τα θέµατα της διδακτέας ύλης κάθε µαθή−
µατος, µε στόχο να γίνουν κατανοητά από τους σπου−
δαστές. Η παρουσίαση των διδασκοµένων µαθηµάτων,
όπου είναι δυνατόν, γίνεται και µε τη χρήση οπτικοα−
κουστικών µέσων.
Η πρακτική διδασκαλία επιτυγχάνεται µε πρακτικές
εφαρµογές κατά την εξέλιξη εικονικών σεναρίων και
βολές.

1. Το διδακτικό προσωπικό αποτελούν το αγρονοµικό,
αστυνοµικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό του
Υπουργείου Εσωτερικών, καθηγητές, δηµόσιοι λειτουρ−
γοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. και
στρατιωτικοί που εργάζονται ή υπηρετούν κατά τόπους,
καθώς και εκπρόσωποι επίσηµων φορέων που διαχειρί−
ζονται θέµατα περιβάλλοντος και οικολογίας.
2. Στο διδακτικό προσωπικό καταβάλλεται για κάθε ώρα
θεωρητικής ή πρακτικής διδασκαλίας αποζηµίωση το ύψος
της οποίας θα καθορισθεί µε άλλη απόφασή µας.

Άρθρο 2
Σκοπός Εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση αποσκοπεί να αναπτύξει τις σωµατικές,
τις ψυχικές και πνευµατικές ικανότητες του προσωπικού
της Ελληνικής Αγροφυλακής και να δώσει σ’ αυτούς
την επαγγελµατική κατάρτιση που είναι αναγκαία για
να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.
Άρθρο 3
Παρακολούθηση Εκπαίδευσης

Άρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 12 Νοεµβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

(2)
∆ιόρθωση απόφασης Πολιτογράφησης Αλλογενούς
Αλλοδαπής ΚΑΜΟΛΑ ΑΓΚΝΙΕΣΚΑ του ΓΙAN−ΜΙΕΤΣΙ−
ΣΛΑΒ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθµ. Φ. 41477/65608/3.12.2007 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, διορθώνεται η υπ’ αριθµ.
Φ. 41477/49257/10.8.2007 απόφασή µας που αφορούσε
την πολιτογράφηση της αλλογενούς αλλοδαπής ΚΑΜΟ−
ΛΑ ΑΓΚΝΙΕΣΚΑ του ΓΙAN−ΜΙΕΤΣΙΣΛΑΒ και δηµοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1621/τ.Β΄/17.8.2007 ως προς το πατρώνυµο από
το λανθασµένο «ΓΙΑΝ − ΜΕΤΣΙΣΛΑΒ» στο ορθό «ΓΙΑΝ
− ΜΙΕΤΣΙΣΛΑΒ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
Αριθµ. 127151/Β7
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Β7/464 (ΦΕΚ 1063/Β΄/
12.10.1998) υπουργικής απόφασης αναφορικά µε το
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµα−
τος Φαρµακευτικής του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε τίτλο «Βιοµηχανική
Φαρµακευτική».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄) «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
Α΄) «Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας … και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ
114 Α΄) «∆ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθ−
µιση θεµάτων τεχνολογικού τοµέα αυτής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθµ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων».
4. Την υπ’ αριθµ. Β7/464 (ΦΕΚ 1063/Β΄/12.10.1998) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών µε τίτλο «Βιοµηχανική Φαρµακευτική» του τµή−
µατος Φαρµακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών» όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει µε τις υπ’ αριθµ. 30363/Β7 (ΦΕΚ 619/Β΄/20.5.2003),
και 116920/Β7 (ΦΕΚ 1707/Β΄/22.11.2006) υπουργικές απο−
φάσεις.
5. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τµήµατος Φαρµακευτικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών (συν. 4.7.2007).

34151

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου
Αθηνών (συν. 25.10.2007).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. Β7/464 (ΦΕΚ 1063/
Β΄/12.10.1998) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράµµα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τµήµατος Φαρµακευ−
τικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύµφωνα
µε τα εξής:
1. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων
Φαρµακευτικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστη−
µών Υγείας, Σχολών Θετικών Επιστηµών ΑΕΙ της ηµε−
δαπής ή αντιστοίχων Τµηµάτων οµοταγών ιδρυµάτων
της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των Τµηµάτων
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ
114 Α΄).
2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Άρθρο 6
Πρόγραµµα Σπουδών
Κατά τη διάρκεια των σπουδών για τη λήψη του Με−
ταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, οι µεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν µαθή−
µατα και να εκπονήσουν Ερευνητική ∆ιπλωµατική Ερ−
γασία. Η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων είναι
υποχρεωτική. Το πρόγραµµα ανά εξάµηνο, παρουσιά−
ζεται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΙ (3 ∆.Μ.)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (2 ∆.Μ.)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (3 ∆.Μ.)
ΦΥΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (3 ∆.Μ.)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (3 ∆.Μ.)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (3
∆.Μ.)
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ (3 ∆.Μ.)
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΟΚΙ−
ΝΗΤΙΚΗ (3 ∆.Μ.)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(3 ∆.Μ.)
Επιλεγόµενα Μαθήµατα*
ΝΕΩΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΣΧΕ∆ΙΑ−
ΣΜΟΣ Φ/Μ (3 ∆.Μ.)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ (3 ∆.Μ.)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (3 ∆.Μ.)
* Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα
πιο πάνω προσφερόµενα µαθήµατα επιλογής
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Γ΄ & ∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (9 ∆.Μ.)
Το πειραµατικό τµήµα της εργασίας εκτελείται, πλην
εξαιρέσεων, στα εργαστήρια του Τοµέα Φαρµακευτικής
Τεχνολογίας. Η παρουσία των µεταπτυχιακών φοιτητών
θεωρείται επιβεβληµένη.»
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 ∆εκεµβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ

F
Αριθµ. 76530/Β7
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Β7/569Α (ΦΕΚ 1190/τ.Β΄/19.11.1998)
υπουργικής απόφασης έγκρισης του ΠΜΣ µε τίτλο «Νέα
Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Οπλι−
σµένο Σκυρόδεµα» των Τµηµάτων Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλοντος του ∆ηµοκρίτειου Πανε−
πιστηµίου Θράκης, όπως έχει τροποποιηθεί µε νεότερες
αποφάσεις. Παράταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄) «Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας,……και άλλες διατάξεις»,
του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄)
«∆ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θε−
µάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής» και του άρθρου
23 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) «Ρύθµιση θεµάτων
του Πανεπιστηµιακού …. και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθµ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων».
4. Την υπ’ αριθµ. Β7/569Α (ΦΕΚ 1190/τ.Β΄/19.11.1998)
υπουργική απόφαση έγκρισης του ΠΜΣ µε τίτλο «Νέα
Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων από Οπλι−
σµένο Σκυρόδεµα» των Τµηµάτων Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλοντος του ∆ηµοκρίτειου Πανε−
πιστηµίου Θράκης, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις υπ’
αριθµ. Β7/1988 (ΦΕΚ 663 τΒ΄/24.5.2000), 128943, 4549,
8474/Β7 (ΦΕΚ 361 τ.Β΄/28.3.2003) και 72752/Β7 (ΦΕΚ 1912
τ.Β΄/29.12.2006) υπουργικές αποφάσεις.
5. α) Το γεγονός ότι έληξε η λειτουργία του Π.Μ.Σ και
β) την έκθεση Πεπραγµένων και Σκοπιµότητας του
Επιστηµονικού Υπευθύνου του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Πο−
λιτικών Μηχανικών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης.
6. Το απόσπασµα πρακτικού της Ε.∆.Ε του ΠΜΣ µε
τίτλο «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων
από Οπλισµένο Σκυρόδεµα» του ∆ηµοκρίτειου Πανεπι−
στηµίου Θράκης (συνεδρία 2η/8.12.2006).
7. Το απόσπασµα πρακτικού της Συγκλήτου του ∆η−
µοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (622/28.6.2007).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. Β7/569Α (ΦΕΚ 1190/
τ.Β΄/19.11.1998) υπουργική απόφαση έγκρισης του ΠΜΣ µε
τίτλο «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Έργων
από Οπλισµένο Σκυρόδεµα», των Τµηµάτων Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του ∆ηµοκρί−
τειου Πανεπιστηµίου Θράκης, όπως έχει τροποποιηθεί
µε νεότερες αποφάσεις, ως ακολούθως:
Το άρθρο 10 «∆ιάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται
ως εξής:
Άρθρο 10
∆ιάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος
2007−2008».
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 ∆εκεµβρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ

F
Αριθµ. 45140/Β7
(5)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ.
139410/Β7 (ΦΕΚ 1878/τ.Β΄/20.12.2004) που αφορά στο
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Μηχανική και Προσοµοίωση
Συστηµάτων». Παράταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄) «Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας,……και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄)
«∆ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση
θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθµ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.Β΄/1.10.2007) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων».
4. Την υπουργική απόφαση 139410/Β7 (ΦΕΚ 1878/
τ.Β΄/20.12.2004) «Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανε−
πιστηµίου Θεσσαλίας µε τίτλο ‘Μ∆Ε στην Εφαρµοσµένη
Μηχανική και Προσοµοίωση Συστηµάτων’».
5. Την υπ’ αριθµ. 5935/2.6.2003 πρόσκληση υποβολής προ−
τάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τη χρηµατοδότηση έργων «Ανα−
µόρφωση – Νέα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών».
6. Την υπ’ αριθµ. 2878/14.2.2006 απόφαση του Ειδικού
Γραµµατέα ΕΠΕΑΕΚ για χρονική επέκταση των έργων
στο πλαίσιο της υπ’ αριθµ. 5935/2.6.2006 πρόσκλησης.
7. Το υπ’ αριθµ. 10494/23.5.2006 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται στην
έγκριση αιτήµατος επέκτασης Φυσικού Αντικειµένου
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και αναµόρφωσης Π/Υ του έργου µε τίτλο «Αναµόρφω−
ση – Νέα Προγράµµατα Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας».
8. Τα αποσπάσµατα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµή−
µατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσ−
σαλίας (συνεδρία 21.3.2007).
9. Το απόσπασµα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστηµίου Θεσσαλίας (συνεδρία 27.4.2007).
10. α) Το γεγονός ότι το ακαδηµαϊκό έτος 2006−2007
λήγει η λειτουργία του Π.Μ.Σ.
β) Την υπ’ αριθµ. 413/26.10.2007 έκθεση πεπραγµένων
του ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ., που αναφέρεται στη λειτουρ−
γία του προγράµµατος κατά τη χρονική περίοδο 2004−
2007 και στη σκοπιµότητα παράτασής του.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. 139410/Β7 (ΦΕΚ 1878/
τ.Β΄/20.12.2004) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 5 «Χρονική διάρκεια» τροποποιείται ως
εξής:
Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆.∆.) σε συγγενές
γνωστικό αντικείµενο, τρία (3) επιπλέον έτη και µέγιστη
χρονική διάρκεια επτά (7) έτη.
2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 6
Πρόγραµµα Μαθηµάτων
1. Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. προσφέρονται είκοσι (20)
µεταπτυχιακά µαθήµατα Τα µαθήµατα, η διδακτική και
ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι
κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες για την απονοµή των κατά το άρθρο 3
τίτλων ορίζονται ως εξής:
2. Για το Μ.∆.Ε.:
Για την απόκτηση του Μ.∆.Ε. απαιτούνται εκατό (100)
διδακτικές µονάδες. Η Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης
(Μ.Ε.Ε.) αντιστοιχεί σε τριάντα (30) µονάδες. Η κατανοµή
των µαθηµάτων στα εξάµηνα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων (για το
Μ.∆.Ε.)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
1. Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά

ΕΞΑΜΗΝΟ ∆.Ω. ∆.Μ.
χειµερινό

(4)

2. Μηχανική Συνεχούς Μέσου χειµερι−
νό

(4)

10

3. Αριθµητικές Μέθοδοι χειµερινό

(4)

10

10

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
(επιλογή τουλάχιστον 6 µαθηµάτων)

4. Πειραµατικές Μέθοδοι χειµερινό

(4)

10

5. Προχωρηµένη Μηχανική Ρευστών

χειµερινό

(4)

10

εαρινό

(4)

10

6. Προχωρηµένη Εδαφοµηχανική
7. Προχωρηµένη Μηχανική Υλικών

εαρινό

(4)

10

8. Προχωρηµένη Ανάλυση Κατασκευ−
ών

εαρινό

(4)

10

9. Εµβάθυνση στη Μέθοδο Πεπερασµέ−
νων Στοιχείων

χειµερινό

(4)

10

10. Υπολογιστική Ρευστοµηχανική

χειµερινό

(4)

10

11. Θεωρία και Προσοµοίωση Συστη−
µάτων

εαρινό

(4)

10

12. Στοχαστικές Μέθοδοι και Αξιοπιστία
Συστηµάτων

εαρινό

(4)

10

13. Μέθοδοι Προσοµοίωσης Πολλαπλών
Κλιµάκων

εαρινό

(4)

10

14. Αλληλεπίδραση Εδάφους−Κατα−
σκευών

εαρινό

(4)

10

15. Εφαρµογές Προσοµοίωσης σε Υδρο− χειµερινό
συστήµατα

(4)

10

16. ∆ιαχείριση και Προσοµοίωση Υδρο−
δοτικών Συστηµάτων

εαρινό

(4)

10

17. Εφαρµογές σε Συγκοινωνιακά Συ−
στήµατα:
Υποδοµή

χειµερινό

(4)

10

18. Εφαρµογές σε Συγκοινωνιακά Συ−
στήµατα:
Κυκλοφοριακή Ροή – Μεταφορές

εαρινό

(4)

10

19. Ειδικά Θέµατα 1(*)

χειµερινό

(4)

10

20. Ειδικά Θέµατα 2(*)

εαρινό

(4)

10

(*) Στα µαθήµατα «Ειδικά Θέµατα 1» και «Ειδικά Θέ−
µατα 2» είναι δυνατή η διδασκαλία ειδικών θεµάτων
συναφών µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ. κατόπιν έγκρισης
της Γ.Σ.Ε.Σ.
3. Για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆.∆.):
Για τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος απαιτείται
η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
3. Το άρθρο 8 «Προσωπικό» τροποποιείται ως εξής:
Η πρώτη πρόταση του άρθρου αντικαθίσταται ως
εξής: «Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθεί το σύνολο των µελών
∆.Ε.Π. του Τ.Π.Μ.».
4. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 10
∆ιάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. του Τ.Π.Μ. θα λειτουργήσει µέχρι και το
ακαδηµαϊκό έτος 2009−10.
5. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ από το
ΕΠΕΑΚ ΙΙ παρατείνεται έως τις 31.8.2008 και το συνολικό
κόστος διαµορφώνεται ως εξής:
α) Αµοιβές (µέλη ∆.Ε.Π., εξωτ.
59.000 €
συνεργάτες, στελέχωση ΠΜΣ)
β) ∆απάνες µετακινήσεων
15.500 €
γ) ∆απάνες υποτροφιών
9.000 €
δ) ∆απάνες για αναλώσιµα
1.500 €
και άλλες προµήθειες
ε) Υλικοτεχνική υποδοµή
16.300 €
στ) Γενικές δαπάνες
11.176 €
ζ) Λοιπά έξοδα
5.624 €
ΣΥΝΟΛΟ
118.100 €
2. α) Από 1.9.2008 το ετήσιο κόστος λειτουργίας θα
ανέρχεται σε 43.000 € και αναλύεται ως εξής:
α) Ανθρώπινο δυναµικό
6.000 €
β) ∆απάνες µετακινήσεων
4.500 €
γ) ∆απάνες υποτροφιών
5.000 €
δ) ∆απάνες για αναλώσιµα
1.500 €
και άλλες προµήθειες
ε) ∆απάνες δηµοσιότητας
3.000 €
στ) Υλικοτεχνική υποδοµή
17.000 €
(συντήρηση λογισµικού/εξοπλισµού)
ζ) Γενικές δαπάνες
6.000 €
ΣΥΝΟΛΟ
43.000 €
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β) Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα
καλυφθεί από ιδίους πόρους του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών από τις εξής πηγές:
I. λογαριασµός ΤΣΜΕ∆Ε,
II. χρηµατοδότηση από συµµετοχή του Π.Μ.Σ. σε ερευ−
νητικά προγράµµατα,
III. έσοδα παροχής υπηρεσιών προς τρίτους,
IV. δίδακτρα.»
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε µε µετάταξη είτε µε πρόσληψη
µόνιµου προσωπικού, παρακαλούµε να ενηµερώσετε
το Υπουργείο Εσωτερικών εντός πέντε ηµερών από τη
λήψη της παρούσας.
Με την παρούσα απόφαση, προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Ρεθύµνης, ποσού 18360 €.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 ∆εκεµβρίου 2007

Ρέθυµνο, 11 ∆εκεµβρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ

F

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
F

Αριθµ. οικ.9465
(6)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης
έργου από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνης.

Αριθµ. οικ.9464
(7)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης
έργου από το Νοµικό Πρόσωπο «Παιδικοί και Βρεφο−
νηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ρεθύµνης».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 και την 6730/2003
απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. /508/18712/18717/31.10.2
007 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
33/2006 ΠΥΣ, καθώς και την υπ’ αριθµ. 61385/5.12.2007
απόφαση Κατανοµής του Υφυπουργού Εσωτερικών.
4. Το υπ’ αριθµ. 68430/5.12.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
5. Την υπ’ αριθµ. 10/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρεθύµνης
µε την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού µε
σύµβαση µίσθωσης έργου για το έτος 2007, καθώς και
τους σχετικούς πίνακες 2 & 3 που τη συνοδεύουν.
6. Την από 25.4.2007 Βεβαίωση του Πληρεξουσίου ∆ι−
κηγόρου, από την οποία προκύπτει ότι η πρόσληψη του
αναφερόµενου στην παραπάνω απόφαση προσωπικού,
δεν υποκρύπτει εξαρτηµένη εργασία, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε τη σύναψη, από ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Ρεθύµνης, σύµβασης µίσθωσης έργου για το έτος 2007
ως κατωτέρω:
1. Αριθµός ατόµων που θα απασχοληθούν:
− Ένας (1) Χειριστής Η/Υ ∆Ε
− Ένας (1) Βοηθός Υδραυλικού ΥΕ
2. Χρονική ∆ιάρκεια απασχόλησης :
• Από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι 12 µήνες
3. Έργο που θα εκτελεσθεί:
• Κάλυψη αναγκών ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ρε−
θύµνης
4. Συνολικό ποσό αµοιβής των ανωτέρω:
• 18360 Ευοώ.
5. Τόπος εκτέλεσης του έργου:
• ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνης.
6. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθη−
κόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο ∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Ρεθύµνης και απαγορεύεται η ανανέ−
ωση ή παράταση των συµβάσεων αυτών.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 και την 6730/2003
απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. /508/18712/18717/31.10.2
007 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
33/2006 ΠΥΣ, καθώς και την υπ’ αριθµ. 61385/5.12.2007
απόφαση Κατανοµής του Υφυπουργού Εσωτερικών.
4. Το υπ’ αριθµ. 68430/5.12.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών.
5. Την υπ’ αριθµ. 9/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου «Παιδικοί και Βρε−
φονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ρεθύµνης», µε την οποία
αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση
µίσθωσης έργου για το έτος 2007, καθώς και τους σχε−
τικούς πίνακες 2 & 3 που τη συνοδεύουν.
6. Την από 11.4.2007 Βεβαίωση του Νοµικού Συµβούλου
του ∆ήµου Ρεθύµνης, από την οποία προκύπτει ότι η
πρόσληψη του αναφερόµενου στην παραπάνω απόφα−
ση προσωπικού, δεν υποκρύπτει εξαρτηµένη εργασία,
αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε τη σύναψη, από το Νοµικό Πρόσωπο «Παι−
δικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ρεθύµνης»,
σύµβασης µίσθωσης έργου για το έτος 2007 ως κα−
τωτέρω:
1. Αριθµός ατόµων που θα απασχοληθούν:
− Επτά (7) Βρεφονηπιοκόµοι Τ.Ε. 9 και ελλείψει αυτών,
οι θέσεις να καλυφθούν µε Π.Ε. Νηπιαγωγών.
− Επτά (7) Βοηθοί Βρεφοκόµοι Παιδοκόµοι ∆.Ε. 8
− ∆υο (2) Υ.Ε. 16 Καθαριότητας.
− Ένας (1) Χειριστής Η/Υ ∆Ε
2. Χρονική ∆ιάρκεια απασχόλησης:
• Από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι 12 µήνες
3. Έργο που θα εκτελεσθεί:
• Κάλυψη αναγκών Νοµικού Προσώπου «Παιδικοί και
Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ρεθύµνης»
4. Συνολικό ποσό αµοιβής των ανωτέρω:
• 167310 Ευοώ.
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5. Τόπος εκτέλεσης του έργου:
• «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ρεθύ−
µνης».
6. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων του προσωπικού που υπηρετεί στο Νοµικό
Πρόσωπο «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου
Ρεθύµνης» και απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση
των συµβάσεων αυτών.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυ−
φθεί σε προσωπικό είτε µε µετάταξη είτε µε πρόσληψη
µόνιµου προσωπικού, παρακαλούµε να ενηµερώσετε
το ΥΠΕΣ∆∆Α εντός πέντε ηµερών από τη ληψη της
παρούσας.
Με την παρούσα απόφαση, προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισµού του Νοµικού Προσώπου
«Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Ρεθύµνης»,
ποσού 167310 €.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Αριθµ. 18113
(10)
∆ιενέργεια εκούσιου αναδασµού περιοχής ∆οξάτου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις του ν. 674/1977.
β) Την υπ’ αριθµ. 18093/3.12.2007 σχετική εισήγηση της
∆/νσης αγροτικής ανάπτυξης ν. ∆ράµας, αποφασίζουµε:
2. Να γίνει εκούσιος αναδασµός στην περιοχή ∆ο−
ξάτου.
∆ράµα, 5 ∆εκεµβρίου 2007
Ο Νοµάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙ∆ΗΣ
F
(11)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικής
Λειτουργού στην Ιωαννίδου Ελισάβετ του Στεφάνου
και της Ευαγγελίας.

Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

Με την υπ’ αριθµ. 7415/5.12.2007 απόφαση του Νο−
µάρχη ∆ράµας χορηγείται στην Ιωαννίδου Ελισάβετ
του Στεφάνου και της Ευαγγελίας κατοίκου ∆ράµας,
άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικής Λειτουργού
κατηγορίας Π.Ε.

F

Με εντολή Νοµάρχη

(8)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΕΥ−
ΣΤΑΘΙΟΥ.

Η Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια
ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
F

Ρέθυµνο, 11 ∆εκεµβρίου 2007

Με την υπ’ αριθµ. 7268/27.11.2007 απόφαση του Νο−
µάρχη Αθηνών χορηγείται στην ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΑΡΕΤΗ
άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού.
Με εντολή Νοµάρχη
Η Εντεταλµένη Σύµβουλος
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F

(12)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού
Λειτουργού στη Νάτση Ευαγγελία του Ευάγγελου.
Με την υπ’ αριθµ. ∆ΥΠ/Β1/Φ.36 Ατ./42749/27.11.2007 από−
φαση του Νοµάρχη Πέλλας, χορηγείται άδεια άσκησης
επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού, στη Νάτση Ευ−
αγγελία του Ευαγγέλου.
Ο Νοµάρχης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
F

(9)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑ−
ΣΙΛΕΙΟΥ.

(13)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗ του ΕΥ−
ΘΥΜΙΟΥ.

Με την υπ’ αριθµ. 7245/27.11.2007 απόφαση του Νο−
µάρχη Αθηνών χορηγείται στην ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑ−
ΤΕΡΙΝΗ άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού
Λειτουργού.

Με την υπ’ αριθµ. 5652/6.12.2007 απόφαση του Νοµάρ−
χη Τρικάλων χορηγείται στην ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗ
του ΕΥΘΥΜΙΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινω−
νικού Λειτουργού.

Με εντολή Νοµάρχη

Με εντολή Νοµάρχη

Η Εντεταλµένη Σύµβουλος
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Η ∆ιευθύντρια
ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΑ∆ΟΥ

34156

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠ ΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − ∆ιοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − ∆ηµοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − ∆ιοικ ητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαµαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπ όλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη µορφή
µ ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 µέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόµενη κατά 0,20 €
• Για τα φωτοαντ ίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € αν ά σελίδα.

για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού .

Σε µµορφή
ρφή 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.∆.

5€

−

−

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιµή πώλησης σε µορφή cd−rom/dvd, δηµοσιευµάτων µιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτο ς.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.

gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.∆.

10 €

∆ωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

∆ωρεάν

∆.∆.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

∆ωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

∆ωρεάν

∆΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

∆ωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ ∆΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης µέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουµένων ετών και συγκεκριµένα στα τεύχη: α) Α, Β, ∆, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και ∆.∆.Σ., η τιµή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδροµής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δηµοσιευµάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www. et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουρ γούν καθηµερινά από 08:00 µέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02024723112070008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

