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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφά−

σεως της Ολομέλειας της Βουλής «Ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν στην ακτοπλοϊκή μετακίνηση των Βου−
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 177

 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Λαμπινής
του Δήμου Αγίου Βασιλείου Νομού Ρεθύμνης σε Λα−
μπηνή

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).

2. Το Προεδρικό Διάταγμα 119/2013 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄153).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α «98).

4. Την απόφαση 4514/20−2−2012 (112/τ. ΥΟΔΔ/13.3.2012) 
του Υπουργού Εσωτερικών για τη Συγκρότηση του Συμ−
βουλίου Τοπωνυμιών στο Υπουργείο Εσωτερικών.

5. Την υπ’ αριθμ. 165/2011 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου του Νομού 
Ρεθύμνης.

6. Το υπ’ αριθμ. 24/2012 πρακτικό του Συμβουλίου Το−
πωνυμιών (θέμα 5°).

7. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου 
Βασιλείου του Νομού Ρεθύμνης.

8. Την υπ’ αριθμ. 166/2013 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσω−
τερικών,

9. Την υπ’ αριθμ. 289/2013 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσω−
τερικών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο

Η Τοπική Κοινότητα Λαμπινής του Δήμου Αγίου Βα−
σιλείου του Νομού Ρεθύμνης, μετονομάζεται σε Τοπική 
Κοινότητα Λαμπηνής.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ−
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

   Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

(2)
     Πρωτ. 12597Αριθμ. 
  Διεκπ: 8375
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφά−

σεως της Ολομέλειας της Βουλής «Ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν στην ακτοπλοϊκή μετακίνηση των Βου−
λευτών επαρχίας».

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος,
2. την κατά την ΝΘ' συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 

2013 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής 
των Ελλήνων,

3. το άρθρο 103 (πρώην άρθρο 91) του Κανονισμού 
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της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/10.4.1997), όπως ισχύει,

Παραγγέλλουμε

τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην ακτοπλοϊκή
μετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας 

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 63 και της 

παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Συντάγματος, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 97 (πρώην άρθρα 103/91) του 
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ − ΦΕΚ 51 Α΄/1997), 
όπως ισχύει,

β) των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 11 του Κανο−
νισμού της Βουλής (Μέρος Α΄ Κοινοβουλευτικό − ΦΕΚ 
106 Α΄ /1987), όπως ισχύει,

γ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 
125 (πρώην άρθρα 131/119), και των άρθρων 129 (πρώην 
άρθρα 135/123), 135 (πρώην άρθρα 141/129) και ιδία της 
παραγράφου 2 του άρθρου 135, του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β΄ − ΦΕΚ 51 Α΄/1997), όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 2, 3 και 9 του Ζ΄ Ψηφίσματος της 18ης 
Φεβρουαρίου 1975 της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής, «Περί 
καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομέ−
νων ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων 
εις τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βου−
λευτάς» (ΦΕΚ 23 Α΄/18.02.1975), όπως ισχύει,

ε) της υπ’ αριθμ. 1342/867/18.03.1975 απόφασης του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Περί τρόπου ρυθ−
μίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τας αναγνωριζο−
μένας εις τους Βουλευτάς ατελείας κ.λπ.» (ΦΕΚ 339 
Β΄/24.03.1975), όπως ισχύει,

στ) της υπ’ αριθμ. 3935/2321/14.09.1981 απόφασης του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Περί ταχυδρο−
μικών τελών Ευρωβουλευτών» (ΦΕΚ 662 Β΄/23.10.1981), 
όπως ισχύει,

ζ) της υπ’ αριθμ. 5284/3670/21.05.2013 απόφασης της 
Ολομέλειας της Βουλής για τη «Ρύθμιση θεμάτων που 
αφορούν στην αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών 
επαρχίας» (ΦΕΚ 115 Α΄/23.5.2013), όπως αυτή συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 10328/6970/30.10.2013 όμοια 
απόφαση (ΦΕΚ 233 Α΄/31.10.2013) και ισχύει,

η) της υπ’ αριθμ. 3324.1/01/15.7.2013 απόφασης του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός υποχρε−
ώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ−Ο/Γ συμ−
βατικά και ταχύπλοα πλοία» (ΦΕΚ 1728 Β΄/15.7.2013) και 
ιδία της παραγράφου 4 αυτής, με την οποία έπαυσε η 
ισχύς της υπ’ αριθμ. 95260/75/19.5.1975 απόφασης του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί απαλλαγής κα−

ταβολής ναύλου εις Ε/Γ –Ο/Γ πλοία δια την μεταφοράν 
των Ι.Χ., οχημάτων, συνοδευομένων υπό των Βουλευτών» 
(ΦΕΚ 606 Β΄/11.6.1975).

2. Την από 19.12.2013 απόφαση της Διάσκεψης των 
Προέδρων.

3. Την υπό Κ.Α. 0716 εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋ−
πολογισμού της Βουλής, και το γεγονός ότι, από την πα−
ρούσα δεν προκύπτει επιβάρυνση του Προϋπολογισμού 
της Βουλής, αφού για κάθε χρέωση του παρεχομένου 
με την παρούσα δικαιώματος θα ακυρώνεται η δυνα−
τότητα αντίστοιχης χρήσης αεροπορικού εισιτηρίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο
ΜΟΝΟ

Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5284/3670/21.05.2013 
απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής για τη «Ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν στην αεροπορική μετακίνηση των 
Βουλευτών επαρχίας» (ΦΕΚ 115 Α΄/23.5.2013), όπως αυτή 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 10328/6970/30.10.2013 
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 233 Α΄/31.10.2013) και ισχύει, ως 
εξής: 

1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου Μόνου της 
υπ’ αριθμ. 5284/3670/21.05.2013 (ΦΕΚ 115 Α΄/23.5.2013) 
απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής, όπως ισχύει, 
προστίθενται νέοι παράγραφοι 5 και 6, που έχουν ως 
εξής:

«5. Οι Βουλευτές επαρχίας που εκλέγονται σε νησιω−
τικές περιφέρειες, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να 
επιστρέφουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
της Βουλής, με έγγραφη δήλωσή τους, το ειδικό δελτίο 
εντολής προς έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων, για κάθε 
μετάβαση με επιστροφή, από και προς την εκλογική 
τους περιφέρεια, προκειμένου να τους χορηγείται το 
αντίτιμο του ναύλου των ακτοπλοϊκών πλοίων για μία 
μετάβαση με επιστροφή προς την περιφέρειά τους σε 
οικονομική θέση, αντιστοίχως, καθώς και του ναύλου 
του βουλευτικού οχήματος, εφόσον ταξιδεύουν με αυτό, 
για έως και δώδεκα (12) μεταβάσεις ετησίως.

6. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Βουλής, όπως με 
αποφάσεις του ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα για την 
εφαρμογή των ανωτέρω.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου Μόνου της υπ’ αριθμ. 
5284/3670/21.05.2013 (ΦΕΚ 115 Α΄/23.5.2013) απόφασης 
της Ολομέλειας της Βουλής, όπως ισχύει, αναριθμείται 
σε παράγραφο 7.

3. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ  
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