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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 107268/Δ2/03-07-2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 2881) ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία» της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

2

Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην
εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «περί πλαισίου για
την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή
από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση
οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των
διαδικασιών αυτών και για την τροποποίηση της
οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)», τη σύνταξη της
σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα
αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο
νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας.

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον ΑΙ Utaibi
Mohammed του Khalaf για τελωνειακή παράβαση.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση στην 80/18-07-2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3058/
30-7-2019 (τ.Β’).

5

Διόρθωση σφάλματος στην Γ5α/Γ.Ποικ.45851/
12-6-2019 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας (ΦΕΚ 2661 Β΄).

Αρ. Φύλλου 3164

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.124892/Δ2
(1).
Τροποποίηση της 107268/Δ2/03-07-2019 υπουργικής απόφασης (Β' 2881) ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία» της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ' και Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του
ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α' 188)
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 2909/2001 (Α' 90).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 9 περ. ε΄, στ΄ και
θ΄ του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (Α' 167).
3) Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. α΄ υποπερίπτωση ββ
του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”
και λοιπές διατάξεις» (Α' 118).
4) Τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 42
του ν. 4186/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 9γ
του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α' 70).
5) Το π.δ. 81/2019 (Α' 119) με θέμα: «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
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6) Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
7) Το π.δ. 84/2019 (Α' 123) με θέμα: «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8) Την 6631/Υ1/20-07-2019 (Β' 3009) απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
9) Την με αριθμ. 31/26-07-2019 πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
10) Την 107268/Δ2/03-07-2019 υπουργική απόφαση (Β' 2881) με θέμα: «Τροποποίηση της 71388/Δ2/
08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β' 1674) ως προς
τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων».
11) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
12) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/388/124067/
Β1/01-08-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6
του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 107268/Δ2/03-07-2019 υπουργική
απόφαση (Β' 2881) και αντικαθιστούμε την Ενότητα Γ του
άρθρου 5 ως εξής:
«Γ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία»
στη Γ' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Γ' και Δ'
τάξη Εσπερινού Γενικού οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση στην κατανόηση
και παραγωγή λόγου.
Δίνονται στις μαθήτριες και τους μαθητές δύο ή τρία
μη διδαγμένα κείμενα, συνολικής έκτασης έως τρεις σελίδες, ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή, (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο)• τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί
να είναι σε ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη
ή αποσπασματική μορφή: δημοσιογραφικά άρθρα,
συνεντεύξεις, κριτικές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα,
αφίσες με λεζάντα, πληροφοριακά κείμενα με εικόνες,
σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.), διαφορετικά μεταξύ
τους ως προς το κειμενικό είδος, ώστε να αποτιμάται η
αναγνωστική ικανότητα των μαθητών και μαθητριών
σε ποικιλία κειμενικών ειδών. Τα κείμενα μπορούν να
συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς
ερμηνευτικά σχόλια.
Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα
μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των μαθητών/
τριών να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, να
ερμηνεύουν και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες κ.ά.

Τεύχος B’ 3164/12.08.2019

βασιζόμενοι/ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς επίσης
να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και
να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσεων
(όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο των μη λογοτεχνικών κειμένων πρέπει να είναι συναφές με κάποιον
ή κάποιους από τους θεματικούς άξονες που προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας.
Τα κείμενα συνοδεύονται από τα εξής θέματα:
Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση από
τους μαθητές και τις μαθήτριες μέρους ενός κειμένου ή
τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα.
Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά
κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά
μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να
είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της
απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο
υποερωτήματα.
Τα ερωτήματα σχετίζονται με:
α) την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνικού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρόνου)
με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενεργειών
των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που αναφέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους,
β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση
σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του
συντάκτη / συντακτών των κειμένων, καθώς και την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου,
γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη
ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους
αξίας,
δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων
κειμενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο ως σημασιοδοτημένη κατασκευή -δηλαδή, οι μαθητές/τριες
να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο δείκτες (π.χ. λεξιλόγιο,
ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους
σύνταξης, κ.ά.) και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους
στο κείμενο,
ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση
του τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε
ένα κείμενο, αφού λάβουν οι μαθητές και οι μαθήτριες
υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα,
στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως
προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος,
την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του
νοήματος κ.α.
Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες, που
επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητα
τους (15+15+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους.
Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο
και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το
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οποίο επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφενός
να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου,
αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέματα/ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές
τους θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης
μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις.
Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Στα παραπάνω θέματα χρειάζεται να είναι σαφής και
προσεκτική η διατύπωση των ερωτημάτων, ώστε να
αποφεύγονται επικαλύψεις στις απαντήσεις των μαθητριών και των μαθητών.
Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου,
300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του θέματος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό
είδος) και ζητεί από τους μαθητές/τριες την ανάπτυξη
τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή τη
διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν
τα κείμενα αναφοράς.
Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 54022/Φ.330
(2)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην
εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «περί πλαισίου για την
προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από
τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών και για την τροποποίηση της
οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)», τη σύνταξη της
σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα
αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο
νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β' του ν. 2408/1996
(ΦΕΚ 104 Α’) «Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού
Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα
Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
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10 του ν. 3060/2002 (Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (Α' 35), όπως ισχύει και
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β' του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α’), όπως ισχύει και
ε) του π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
2) Το από 24.7.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3) Το με αριθμό 8758/9.7.2019 έγγραφο του Εφετείου
Αθηνών.
4) Το με αριθμό 73001/10.7.2019 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
5) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της αναφερομένης στο θέμα ειδικής νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής.
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση
σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη
τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019
«περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την
απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης
των διαδικασιών αυτών και για την τροποποίηση της
οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση
και την αφερεγγυότητα)», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών
ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις
της Οδηγίας. Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή
αποτελείται από τους:
1. Καλή Στεφανίδου του Ορέστη, Εφέτη Αθηνών, ως
Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Μαρία Παπαδημητρίου
του Σταύρου, Εφέτη Αθηνών,
2. Δημήτριο Αυγητίδη του Κωνσταντίνου, Καθηγητή
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και
3. Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου του Αθανασίου, υπάλληλο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αναπληρωτή τον Μάρκο Πίσσα του Γρηγορίου, υπάλληλο
του Τμήματος Τραπεζικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Διεύθυνσης Προ-
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στασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο Φώτιος Παναγιώτης
Κονιαράκης του Δημητρίου, ασκούμενος δικηγόρος
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
με αναπληρώτρια την Κωνστάντια Γαζέτα του Χρήστου,
υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να
περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Β) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

(3)
Δυνάμει της 56/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊστάμενου του Τελωνείου Χίου, που εκδόθηκε την
31.07.2019, κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ.2
και 155 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα
με το άρθρο 152 παρ.5 του ίδιου ως άνω νόμου για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε εις βάρος του ΑΙ Utaibi Mohammed
του Khalaf, αγνώστου διαμονής, άνευ Α.Φ.Μ., κατόχου
του 532998730 Διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου, γεν.
01.01.1958, υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου, πολλαπλό τέλος ποσού έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ
και σαράντα δύο λεπτών (6.933,42 €), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 150 παρ.1 εδ. α' του ν. 2960/2001.
Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την είσπραξή του σε
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Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 30
ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην 80/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3058/30-7-2019 (τ.Β') στη σελίδα 36819
στη στήλη β' στην περ. α) του άρθρου 2, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,»
στο ορθό: «οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, πλην
της νομοθετικής πρωτοβουλίας.».
(Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)
Ι

(5)
Στην Γ5α/Γ.Ποικ.45851/12-6-2019 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2661/Β΄) στην παράγραφο Ε στους στίχους 15 και 16 διαγράφονται οι λέξεις
«μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού
διπλώματος».
Στην περίπτωση 1 της παραγράφου Στ στον τέταρτο, πέμπτο και έκτο στίχο διαγράφονται οι λέξεις «μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος».
(Από το Υπουργείο Υγείας)
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