
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός Δημοτικών Σχολείων της πόλης της 
Ρόδου για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/-
τριών του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2017-2018.

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 131759/
3479/19-11-2015 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 2564 Β΄) με τίτλο «Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων».

3 Συμπλήρωση της αριθ. 3511.1/05/2008 (Β΄ 1170) 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργανικής 
σύνθεσης πληρώματος των δρομολογημένων επι-
βατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ - Ο/Γ) πλοίων ανοι-
κτού τύπου που εκτελούν πλόες συνολικής από-
στασης από λιμάνι αφετηρίας μέχρι τελικό λιμάνι 
προορισμού έως και τριάντα (30) ν.μ.», όπως συ-
μπληρώθηκε με την αριθ. 3511.1/12/2009 υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 1556/Διορθ. Σφαλμ. (Β΄ 1761).

4 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρω-
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

5 Έγκριση κατανομής επτά (7) κενών οργανικών θέ-
σεων ΔΕΠ στο τμήμα Ιατρικής της μονοτμηματι-
κής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

6 Αναγνώριση συστάσεως Ενορίας της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Ιωαννίνων συμφώνως προς το άρθρο 
25 του ν. 4301/2014.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το προ-
σωπικό του ΝΠΙΔ «Εθνικό Θέατρο» για το έτος 
2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 210655/Ζ1 (1)
Καθορισμός Δημοτικών Σχολείων της πόλης της 

Ρόδου για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/-

τριών του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι-

στημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακα-

δημαϊκό έτος 2017-2018. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του π.δ. 320/1983 

«Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών 
τμημάτων των Α.Ε.Ι.» (Α΄ 116), β) Του π.δ. 70/2015
(Α΄ 114) περί ανασυστάσεως και μετονομασίας Υπουργεί-
ων και γ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το με αριθμ. 2152/2-10-2017 αίτημα του Προέδρου 
του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

3. Το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Διεύθυνση 
Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Α΄/θμιας Εκ-
παίδευσης (ΥΠ.Π.Ε.Θ. Φ27/165321/171961/Δ1).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, 
αποφασίζουμε:

Την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 στο σύνολο των Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκ-
παίδευσης της πόλης της Ρόδου.

Ο Πρόεδρος του οικείου τμήματος ή ο υπεύθυνος Κα-
θηγητής οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον Προϊστά-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

13 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4357

58103

Nikos
Rectangle



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ58104 Τεύχος Β’ 4357/13.12.2017

μενο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και 
το Διευθυντή του σχολείου για τις ημερομηνίες κατά τις 
οποίες θα πραγματοποιούνται οι επισκέψεις των φοιτη-
τών στο σχολείο τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 163478/2903 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 

131759/3479/19-11-2015 κοινής υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β΄) με τίτλο «Ίδρυση Δα-

σικών Φυτωρίων». 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 51 του ν. 86/1969 (ΦΕΚ Α΄7) όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 159) «Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 - Ίδρυση δασι-
κών φυτωρίων - Διάθεση δασικών σπόρων».

2. Την αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 2564 Β΄) με τίτλο «Ίδρυση Δασικών 
Φυτωρίων».

3. Τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 3889/2010 «Χρημα-
τοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων. Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α΄ 182 /2010).

4. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α΄/2017 «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Π.ΕΝ.)».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 307).
6. Το π.δ. 70 (ΦΕΚ 114/22-09-2015, τ. Α΄) σχετικά με την 

«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

7. Το π.δ. 73/23-9-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/23-9-2015 Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

10. Την αριθμ. Υ198/16-11-2016 ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σωκράτη Φάμμελο (ΦΕΚ 3722 Β΄).

11. Την αριθμ. 20499/13-5-2015 (ΦΕΚ 342) Ανάθεση 
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Την αριθμ. 41343/10-10-2017 της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2564 Β΄) με τίτλο «Ίδρυ-
ση Δασικών Φυτωρίων» ως ακολούθως:

1) Στο άρθρο 4 μετά την παράγραφο 5 προστίθεται 
παράγραφος 6 ως εξής:

« Στην περίπτωση που ο κάτοχος της βεβαίωσης της 
παραγράφου 56 επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας 
του δασικού φυτωρίου, υποβάλλει ένα μήνα πριν το πέ-
ρας της πενταετίας, αίτηση για την επικαιροποίηση του 
φακέλου, στην Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών, 
συνοδευόμενη από το αποδεικτικό κατάθεσης του παρα-
βόλου του άρθρου 8 και ακολουθείται η διαδικασία της 
παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Ο αριθμός Μητρώου του 
δασικού φυτωρίου δεν αλλάζει και η Βεβαίωση Έναρ-
ξης Λειτουργίας Δασικού Φυτωρίου ισχύει για πέντε (5) 
χρόνια και αρχίζει μια ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης 
της προηγούμενης».

2) Στο άρθρο 6 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται 
τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Επιτρέπεται η ενδοενωσιακή απόκτηση και εμπορία 
δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού ειδών που είναι 
εγγεγραμμένα στους εθνικούς καταλόγους ή στους κα-
ταλόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ρυθμίζονται από 
ειδικές διατάξεις περί ισοδυναμίας με Τρίτες Χώρες. Επι-
τρέπεται η ενδοενωσιακή απόκτηση και εμπορία δασι-
κού πολλαπλασιαστικού υλικού ειδών που δεν είναι εγ-
γεγραμμένα σε εθνικούς ή καταλόγους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά η εμπορία τους ρυθμίζεται από κοινούς 
κανόνες σε ενδοενωσιακό επίπεδο.

Η ενδοενωσιακή απόκτηση ή εισαγωγή από Τρίτες Χώ-
ρες και η εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού 
που δεν ανήκει στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται 
μετά από σχετική έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών Έρ-
γων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 
Υ.Π.ΕΝ.».

3) Το άρθρο 8 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8
Παράβολο

Για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας δασικών φυ-
τωρίων των τύπων Β και Γ του άρθρου 3 και ανανέωσης 
αυτών απαιτείται η καταβολή παραβόλου το οποίο απο-
τελεί έσοδα του «Ειδικού Φορέα Δασών» του άρθρου 8
του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α΄ 303/2003).
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Καθορίζουμε το ύφος του παραβόλου για τη χορήγηση 
της άδειας λειτουργίας ως εξής:

α) ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Β σε οκτακόσια (800) ευρώ.
β) ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Γ σε τετρακόσια (400) ευρώ.
γ) Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας Τύπου Β 

και Γ το ύφος του παραβόλου καθορίζεται σε πενήντα 
(50) ευρώ.

Το ανωτέρω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Πράσι-
νου Ταμείου στον ειδικό κωδικό «Ειδικός Φορέας Δα-
σών» και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και 
προστασία των δασών και κατά προτεραιότητα για την 
λειτουργία των δημοσίων δασικών φυτωρίων και του 
Κέντρου Επεξεργασίας Ελέγχου και Πιστοποίησης Δα-
σικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ   

Ι

   Αριθ. 2241.3/86448/2017 (3)
Συμπλήρωση της αριθ. 3511.1/05/2008 (Β΄ 1170) 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργανικής 
σύνθεσης πληρώματος των δρομολογημένων 
επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ - Ο/Γ) πλοίων 
ανοικτού τύπου που εκτελούν πλόες συνολικής 
απόστασης από λιμάνι αφετηρίας μέχρι τελικό λι-
μάνι προορισμού έως και τριάντα (30) ν.μ.», όπως 
συμπληρώθηκε με την αριθ. 3511.1/12/2009 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1556/Διορθ. Σφαλμ.
(Β΄ 1761). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δη-

μοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/ 
1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει,

β. των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει,

γ. του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

δ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/ 2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων.... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.... Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

ε. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

στ. την παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού ειδικευ-
μένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των 

σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων που τέθηκε σε 
εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/2011 (Α΄ 96),

ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την ανάγκη ομαλής και αποτελεσματικής δραστηρι-
οποίησης των πλοίων από άποψη στελέχωσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Στην υποπαράγραφο Γ «ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» της παρα-
γράφου 1 της αριθμ. 3511.1/05/2008 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 1170), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 3511.1/12/2009 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1556/Διορθ. Σφαλμ. (Β΄ 1761)), προ-
στίθεται περίπτωση IV, ως ακολούθως: 

«IV. Στα επιβατηγά - οχηματαγωγά (Ε/Γ - Ο/Γ) πλοία 
ανοικτού τύπου που εκτελούν πλόες συνολικής απόστα-
σης άνω των δεκατεσσάρων (14) ναυτικών μιλίων από 
τον αφετήριο λιμένα έως τον τελικό λιμένα προορισμού 
και διαθέτουν σύμφωνα με το πιστοποιητικό ασφαλείας 
ή το πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης αυτών μεταφο-
ρική ικανότητα άνω των τετρακοσίων ογδόντα (480) επι-
βατών ναυτολογείται από την 1η Ιουνίου έως την 31η 
Αυγούστου ένας (01) Επίκουρος.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 18206/17/ΓΠ (4)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του τμήμα-

τος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρω-

πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/ 
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και 
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».

3. Την απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών στην αρ. 4/15-11-2017 συνεδρίασή 
της.




