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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.253.1/86861/Β6 (1)
  Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελλη−

νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για φοιτητές 
προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό 
έτος 2013−2014».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 2552/1997 

«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

2. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 52 εδ.4 
του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»,

3. τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156/Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τε−
χνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις»,

4. τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων»,

5. τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η 
οποία διατυπώθηκε στην αριθμ. 225/26−6−2012 συνεδρί−
ασή της,

6. τις διατάξεις της με αριθμ. 76051/2012 (ΦΕΚ 2091/Β΄) 
Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Θεόδωρο Παπαθεοδώρου,

7. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμούμ 
αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχομένων θέ−
σεων του Ε.Α.Π. στις 3.900 για φοιτητές προπτυχιακών 
προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, οι 
οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
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1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 200

2. Πληροφορική 1000

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών  1000

4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  800

5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 800

6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 100

2. Τον καθορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέ−
ων και σε ποσοστό 5% επί πλέον του αριθμού παρεχο−
μένων θέσεων στα προπτυχιακά προγράμματα σπου−
δών υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, οι 
οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του 
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

F

(2)
    Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή 

ΣΟΝΑΡΟΒΑ ΕΛΕΝΑ (SHONAROVA ELENA) του ΒΛΑ−
ΝΤΙΜΙΡ. 

  Με την αριθμ. 1157/18−7−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, γίνεται 
δεκτή η από 8−4−2005 αίτηση της ομογενούς ΣΟΝΑ−
ΡΟΒΑ EΛENAΣ (SHONARONA ELENA) του ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 
περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 35 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το 
Ν. 3284/2004 (217/Α΄) και του άρθρου 41 του Ν. 3731/2008 
(263/Α΄) (10/2 πρακτικό της Β΄ Ειδικής Επιτροπής),

Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής 
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη, εντός 
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F

(3)
   Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑ−
ΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που υπήχθη στις 
διατάξεις του Ν. 3299 με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/7597/
Π10/5/26/Ε/Ν. 3299−2004/26−09−2008 απόφαση υπαγω−
γής όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΣΑ/1383/Π10/5/026/
Ν. 3299−2004/31−8−2010 και ορθά επαναλήφθηκε στις 
4/3/2011 με αντικείμενο την επέκταση − εκσυγχρονι−
σμό μονάδας παραγωγής επίπλων στο Σίβα Παλια−
νής του Δήμου Ηρακλείου, Νομού Ηρακλείου.

  Με την ΔΙΑΠ/43243/18070//Π10/5/026/Ε/Ν. 3299−04/
23/07/2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρί−
θηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρ−
ξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ως εξής:

Επωνυμία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Είδος Επένδυσης
επέκταση  εκσυγχρονισμό 
μονάδας παραγωγής 
επίπλων

Τόπος Εγκατάστασης Σίβα Παλιανής του Δήμου 
Ηρακλείου, Νομ. Ηρακλείου

Συνολικό Επιχορηγούμενο 
Κόστος Επένδυσης 349.898,74 €

Κόστος οριστικοποίησης 349.850 €

Επιχορήγηση 118.949 € (39%)

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που 
καθορίστηκαν στην εγκριτική 
απόφαση

3

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που 
δημιουργήθηκαν λόγω της 
επένδυσης

3

Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
καθορίστηκαν 18,9 ΕΜΕ

Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
διατηρήθηκαν 18,9 ΕΜΕ

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 09/07/2009

Έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας 12/03/2012

Να καταβληθεί το υπόλοιπο 
της επιχορήγησης 58.610,00 €

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 16 
παρ. 2 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» 
και το Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α΄/14−4−2011 «Διαδικασία αξι−
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο Ν. 3908/2011».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F
(4)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης της εταιρείας «Π. ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ−
ΠΗ ΕΠΕ» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ», η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

   Με την ΙΕ/ΟΕ/62067/2672/Π02/5/00091/Ε/Ν. 3299/04/
20−07−2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης πιστοποιείται η ολοκλήρωση −
οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «Π. ΓΕΡ−
ΜΑΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής 
μονάδας 24 κλινών 3* στη Κρηνίδες, του Δ. Καβάλας 
στο Ν. Καβάλας, με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τομμυρίου πεντακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εκατόν 
πέντε ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (1.552.105,51 €).

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
http://edu.klimaka.gr
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(β) Η ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τρι−
ακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ (389.000,00 €) 
που αποτελεί ποσοστό 25,06% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης.

(γ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των τριακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαρά−
ντα εφτά ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (309.447,48 €) 
που αποτελεί ποσοστό 19,94% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης.

(δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των οχτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων 
πενήντα οχτώ ευρώ και τριών λεπτών (853.658,03 €) 
που αποτελεί ποσοστό 55,00% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης.

(ε) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής: Υφιστάμενες 
0,00 ΕΜΕ, Νέες 5,00 ΕΜΕ, Συνολικές 5,00 ΕΜΕ.

(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 02−09−2011.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρ−

θρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004, σύμφωνα με το άρ−
θρο 11 παρ. 5, το άρθρο 16 του Ν. 3908/2011 και το άρθρο 
9 του Π.Δ. 33/2011.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχο−
ρήγησης ποσού τετρακοσίων είκοσι εφτά χιλιάδων 
είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών 
(427.029,84 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΡΟΥ
F

    Αριθ. Αποφ. 186/2012 (5)
Κατάργηση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Πο−

λιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νοτί−
ου Πηλίου. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 241 του Ν. 3463/2006. (Δημο−

τικός και Κοινοτικός Κώδικας) και αρ. 10 Ν.4071/2012.
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010) 

«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδος».

3. 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/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74895/30−12−2010 Εγκύκλιο: 60 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης περί «Ελέγχου νομιμότητας 
πράξεων Ο.Τ.Α,. Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών 
μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπη−
ρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»)».

6. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 2990/18604/25−02−2011 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δι−
καιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλά−
δας στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης». (ΦΕΚ 
385/τ.Β΄/11−03−2011).

7. Την υπ’ αριθμ. 69/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου, με την οποία συ−
στήθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νοτίου Πηλίου», η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 1237/47956/20−05−11 απόφαση 
της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στε−
ρεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1386/τ.Β΄/16−6−2011).

8. Την αριθμ. 186/2012 (ΑΔΑ: Β4Λ1ΩΚΧ−ΤΑ8−Θ6Ξ) από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου 
Πηλίου με την οποία αποφασίζεται η κατάργηση του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Νοτίου Πηλίου».

9. Την υπ’ αριθμ. 1826/116611/12−7−2012 απόφαση της 
Γ.Γ.Α.Δ.Σ.Ε.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η λύση του «Πο−
λιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Νοτίου 
Πηλίου», αποφασίζουμε:

1. Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου με την επω−
νυμία λύση και εκκαθάριση του «Πολιτιστικού και Αθλη−
τικού Οργανισμού του Δήμου Νοτίου Πηλίου».

2. Με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ τυχόν περιουσιακά 
στοιχεία περιέρχονται στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, όπου 
εξακολουθούν να διατίθεται για το σκοπό για τον οποί−
ον αφιερώθηκαν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
Ν.Δ. 424 της 24/30 Ιαν. 1970 (ΦΕΚ 25/70 τεύχος Α) Περί 
της επωφελεστέρας εκμεταλλεύσεως ή διαθέσεως των 
υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού καταλει−
φθέντων, εν αδυναμία εκπληρώσεως της θελήσεως του 
διαθέτου ή δωρητού».

3. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ περιέρ−
χονται στη σχετική απόφαση σύστασης.

4. Ο δε Δήμος Νοτίου Πηλίου υπεισέρχεται στα δικαι−
ώματα και στις υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ.

5. Το προσωπικό δε, που απασχολείται και αποτελείται 
από ένα μόνο άτομο, με σχέση εργασίας αορίστου χρό−
νου, η Ελένη Λαλιά, κατηγορίας Δ.Ε. και κλάδου φύλακας 
μουσείου, μεταφέρεται στο Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπά−
νη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νοτίου 
Πηλίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αργαλαστή, 19 Ιουλίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 8445 (6)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του Πανεπι−

στημίου Κρήτης στο Πρυτανικό Συμβούλιο, άρθρο 2 
παρ. 2 εδάφιο β’ περίπτωση XIX του Ν. 2083/1992. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(συνεδρίαση 304η/19.07.2012) 

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/1973) περί καθορισμού 

του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/τ.Α΄/1974) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ 
159/τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην 
και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυ−
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τού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/76) 
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πα−
νεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, 
τις διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ 48/15.04.1983/τ.Α΄) 
— Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., 
καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

2. Το Ν. 2083/1992, άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο β’ περίπτωση 
Ι έως XIX — «αρμοδιότητες Συγκλήτου», όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 1, εδ. α’ του Ν. 2188/94 
(ΦΕΚ 18/τ.Α΄).

3. Το Ν. 2083/1992, άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο β’ περίπτωση 
XIX − «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυ−
τανικό Συμβούλιο ή σε άλλα Πανεπιστημιακά όργανα».

4. Το Ν. 1268/1982, άρθρο 11, παρ. 2 εδάφιο β’ περίπτω−
ση (iν) — «αρμοδιότητες Πρυτανικού Συμβουλίου», όπως 
αυτό επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. 
β’ του Ν. 2188/94.

5. Το Νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011/τ.Α΄) − «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρ−
θρων 76, 77, 78, 79, και 80 του ιδίου νόμου, όπως αυτές 
αναλύονται στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄», αυτού.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), «Κωδικοποί−
ηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

7. Την απόφαση της 304ης/19.07.2012 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου για το παρόν θέμα.

8. Το γεγονός ότι η παρούσα είναι η τελευταία προ−
γραμματισμένη τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου για 
το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012.

9. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Πανε−
πιστημίου Κρήτης που επιβάλλουν άμεση έγκριση και 
διεκπεραίωση θεμάτων, προκειμένου να προχωρήσει 
απρόσκοπτα η λειτουργία του Πανεπιστημίου.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε και αναθέτουμε:

στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
όλες τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου, που προβλέπο−
νται από το άρθρο 2, παρ. 2, εδάφ. β’ του Ν. 2083/1992, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. 
α’ του Ν. 2188/1994 και το σύνολο των ισχυουσών δι−
ατάξεων, για το χρονικό διάστημα από τις 20 Ιουλίου 
2012 μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου, του 
νέου ακαδημαϊκού έτους 2012−2013.

Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου αρμοδιότη−
τας Συγκλήτου θα επικυρωθούν σε επόμενη Συνεδρίαση 
της Συγκλήτου.

Κατά το χρονικό διάστημα αυτό, η Σύγκλητος μπορεί 
εκ του νόμου να ασκεί παράλληλα όλες τις εκχωρηθεί−
σες αρμοδιότητες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 20 Ιουλίου 2012

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στην αριθμ. 287/2012 απόφαση του Δημάρχου Πύδνας 

− Κολινδρού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1621/τ.Β΄/10−05−
2012 στη σελίδα 24668 στην Α΄ στήλη, στον στοίχο 29 
διορθώνεται το εσφαλμένο «Δήμου Δίου Ολύμπου» στο 
ορθό «Δήμου Πύδνας−Κολινδρού». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας−Θράκης)  
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