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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 191
Τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. η΄ του π.δ. 32/2004 

«Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
της Κυβέρνησης» (Α΄ 28).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  α) Τις διατάξεις:
αα) Του άρθρου 86 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

ββ) Του άρθρου 90 του ίδιου Κώδικα.
β) Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−

πουργών» (Α΄ 214).
γ) Το γεγονός ότι από το παρόν δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
δ) Την αριθμ. 284/2009 γνωμοδότηση του ΣτΕ, με πρό−

ταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το άρθρο 6 του π.δ. 32/2004, όπως το άρθρο αυτό 
αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παρ. 9 περίπτ. β΄ του 
π.δ. 179/2004 (Α΄ 156), τροποποιείται ως εξής:

«Στην περίπτ. η΄, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 3 παρ. 2 του π.δ. 17/2009 (Α΄ 33), μετά τη φράση “του 
Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού” προστίθεται 
η φράση “του Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης”».

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

    F 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)

 Στο Προεδρικό Διάταγμα 163/2009, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 201/1.10.2009 τ.Α΄ και αφορά «Τροποποίηση 
διατάξεων του π.δ. 78/1988 “Καθορισμός των όρων και 
προϋποθέσεων Ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών 
και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορή−
γησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών”» (Α΄ 34), 
όπως ισχύει, στη σελίδα 6639, στήλη 1η και στίχο 2ο εκ 
των άνω, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:

Από το λανθασμένο: «... π.δ. 78/1963...»,
στο ορθό: «... π.δ. 78/1988 ...».

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F

(3)
 Στην υπ’ αριθμ. 13543/9670/13−11−2009 απόφαση του 

Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 223/Α΄/13−11−2009, στο τέλος του πρώτου εδα−
φίου της παραγράφου 5, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο «του έτους 2009»,
στο ορθό «του έτους 2004».

  Με εντολή του Προέδρου της Βουλής
Ο Προϊστάμενος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ
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    (4) 
 Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 104/ 

2009 «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του 
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 130/Α΄/5−8−2009, διορθώνεται 
ως εξής:

Από το εσφαλμένο:
«α. αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και 

γενετικού υλικού που διεξάγονται στα αναφερόμενα 

στην περ. ν΄ του εδ. β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
εργαστήρια»,

στο σωστό:
«α. αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και 

γενετικού υλικού που διεξάγονται στα αναφερόμενα 
στην περ. ε’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εργα−
στήρια».

  (Από τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα
Ανώτατης Εκπαίδευσης)  
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