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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5604/124252 (1)

  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Δήμου Ιστιαίας − Αιδηψού Ν. Ευβοίας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) και ιδίως των άρ−
θρων 1 [παρ. 1, 2 (περ. 12 Α5)], 6, 63, 97, 98, 214, 225, 238, 
254, 257, 258, 266 και 280.

β) του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007) και 
ιδίως του άρθρου 10.

γ) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/
28−06−2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση 
θ του άρθρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β 
του άρθρου 7.

δ) του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/
Α΄/27−12−2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση 
γγ του άρθρου 8.

ε) της υπ’ αριθμ. οικ. 2990/18604/25−02−2011 απόφα−
σης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δι−
ευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευ−
θύνσεως» (ΦΕΚ 385/Β΄/11−03−2011) και κυρίως της παρα−
γράφου Γ, περίπτωση 4, του άρθρου 7.

2. Την υπ’ αριθμ. 43016/9474/26−08−2011 απόφαση 
μας περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Ιστιαίας − Αιδηψού (ΦΕΚ 2107/Β΄/
02−09−2011).

3. Το αριθμ. 9412/14−06−2012 έγγραφο του Δήμου Ιστι−
αίας − Αιδηψού, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ 
αριθμ. 83/05−03−2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Δήμου Ιστιαίας − Αιδηψού περί τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας 
− Αιδηψού καθώς και η από 12−04−2012 γνωμοδότηση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Ευβοίας 
(Πρακτικό 4 − θέμα 1ο), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 83/2012 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας − Αιδηψού, με την 
οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
2107/Β΄/02−09−2011, ως εξής:

Στο άρθρο 24, στην σελίδα 28838 στον πίνακα και στη 
γραμμή 9, διαγράφονται οι στήλες 1 «Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού» και 2 «ΠΕ 1, ΠΕ 
Κοινωνιολόγων, ΤΕ 2, ΤΕ 22, ΔΕ1» και διορθώνεται στην 
γραμμή 7 η στήλη 2 του πίνακα ως εξής: «ΠΕ1, ΠΕ Κοι−
νωνιολόγων, ΤΕ 2, ΤΕ 22, ΔΕ1».
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Από την υπ’ αριθμ. 83/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας − Αιδηψού, δεν 
προκαλείται καμία επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογι−
σμό του Δήμου (αριθμ. βεβαίωσης 10409/22−06−2012 του 
Δήμου Ιστιαίας − Αιδηψού).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 25 Ιουνίου 2012 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 

F
Αριθμ. 5869 (2)
    Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός 

έδρας των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου του 
Δήμου Πύδνας − Κολινδρού Ν. Πιερίας με την επω−
νυμία «Δημοτικός Φορέας Πολιτισμού − Άθλησης − 
Περιβάλλοντος & Οικογενειακής Υποστήριξης» (ΔΗ.
ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ΠΔ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999
(ΦΕΚ 35 Α) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλή−
λων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) «Προστασία της 
Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιοοικονομικής κρίσης σύμφωνα με 
τις οποίες το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παρ. 3 
του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α) καθορίζεται 
σε εξήντα (60) ημέρες.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 
2738/1999 (ΦΕΚ 180Α) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα−
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Το αριθμ. 347/28−05−2012 έγγραφο του Δημοτικού 
Φορέα Πολιτισμού−Άθλησης−Περιβάλλοντος και Οικογε−
νειακής Υποστήριξης Δήμου Πύδνας − Κολινδρού που 
αφορά αίτημα για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου 
επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων της Υπηρεσίας για το έτος 2012. 

7. Την υπ’ αριθμ. 684/11−01−2011 (ΦΕΚ 88/τ.Β΄/31−1−2011) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας Θράκης, «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων αυτής», αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημερών 
μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Νομικού 
Προσώπου του Δήμου Πύδνας − Κολινδρού με την επω−
νυμία «Φορέας Πολιτισμού−Άθλησης−Περιβάλλοντος & 
Οικογενειακής Υποστήριξης» για το έτος 2012 ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ − 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 60

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, για το 
έτος 2012, ύψους 600,00 ευρώ στον ΚΑΕ 10.6422.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κατερίνη, 21 Ιουνίου 2012 
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Γενικός Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 230664(5168) (3)
    Πράξη κατάταξης των υπαλλήλων των λυθεισών επιχειρή−

σεων με τις επωνυμίες «ΚΕΚ Θεσσαλονίκη Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης», «Ν.Ε.Α.Δ.Ι.Χ.» και «ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ− Κ.Κ.Κ. και Π.ΠΡ.Ν.Σ.».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 161, 198 και 199 του Ν. 3852/10

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας (Π.Δ. 133/2010−ΦΕΚ 226 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ.τ.τ.12/03−01−11 απόφαση Πε−
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντι−
περιφερειαρχών (ΦΕΚ 105 τ.ΥΟΔΔ/19−04−2011).

4. Την υπ’ αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ. 777/30−04−12 απόφαση Αναπλη−
ρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού 
αναπλήρωσης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 1566 τ.Β΄/8−05−2012).

5. Τις υπ’ αριθμ. 281/6.10.2011, 332/3.11.2011 και 349/24.11.2011 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας περί μεταφοράς στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου των κατωτέρω λυθεισών 
επιχειρήσεων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας αυτών 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με 
τα αριθ. 73707/27−10−11, 80373/23−11−11 και 87041/6−12−11 
έγγραφα αντίστοιχα.

6. Tην υπ’ αριθμ.  5525/10−04−2012 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών η οποία δημο−
σιεύτηκε στο ΦΕΚ 1161/Β΄/10−04−2012 περί τροποποίησης 
του Οργανισμού της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η 
σύσταση επιπλέον είκοσι τριών (23) προσωποπαγών θέ−
σεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των λυθεισών 
επιχειρήσεων: α) «ΚΕΚ Θεσσαλονίκη Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης Θεσσαλονίκης», β) «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» 
με το διακριτό τίτλο «Ν.Ε.Α.Δ.Ι.Χ» και γ) ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑ−
ΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ− Κ.Κ.Κ. και Π.ΠΡ.Ν.Σ.».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε: 
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Την κατάταξη του μεταφερόμενου, με τις ανωτέρω αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ, προ−
σωπικού των επιχειρήσεων με τις επωνυμίες α) «ΚΕΚ Θεσσαλονίκη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης», 
β) «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» με το διακριτό τίτλο 
«Ν.Ε.Α.Δ.Ι.Χ» και γ) ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ− Κ.Κ.Κ. 
και Π.ΠΡ.Ν.Σ.» στην ΠΚΜ, στις συσταθείσες με την αριθ. 5525/10.4.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Οικονομικών προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας 
και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας ως εξής:

α) Από το «ΚΕΚ Θεσσαλονίκη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης»

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1 Αλεκτορίδης Ιορδάνης Χρήστος ΠΕ Γεωλόγων 9982306283/28−5−2012

2 Αβραμίδου − 
Παπαφιλίππου Ασπασία Αλκιβιάδης ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 3194365391/28−5−2012

3 Σταμπούλης Νικόλαος Συμεών ΤΕ Μηχανικών 6988181636/28−5−2012

4 Ζήζουλα Αλίκη Γεώργιος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 1154711410/28−5−2012

5 Δισλή Ζωή Ιωάννης ΔΕ Διοικ/κών Γραμματέων 6463122621/28−5−2012

6 Τσέλλιου Αλεξάνδρα Στέργιος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 1097490424/28−5−2012

7 Κουκίδου Ηρώ Αναστάσιος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 7481072312/28−5−2012

8 Δημούτσικου Μαρία Θεόδωρος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 5744111195/28−5−2012

9 Χατζηαποστόλου Αικατερίνη Αθανάσιος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 3596371141/28−5−2012

10 Γιουτίκα Αθηνά Νικόλαος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 1951029414/28−5−2012

11 Δικαιοφύλαξ Αντρέας Βασίλειος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού 9173721071/28−5−2012

β) Από τη «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» με το διακριτό 
τίτλο «Ν.Ε.Α.Δ.Ι.Χ»

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

12 Γιαννάκας Εμμανουήλ Γεώργιος ΔΕ Διοικ/κών Γραμματέων 5892128064/28−5−2012

13 Θεοδοσάς Βασίλειος Στεριανός ΔΕ Τεχνικών Μηχανοργάνωσης Η/Υ 1107249936/28−5−2012

γ) Από το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ− Κ.Κ.Κ. και 
Π.ΠΡ.Ν.Σ.»

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

14 Αθανασόπουλος Εμμανουήλ Ιωάννης ΤΕ Γεωπόνων 6538147727/22−3−2012

15 Βουτσινά Ιωάννα Κωνσταντίνος ΠΕ Βιολόγων 9686527711/22−3−2012

16 Ιλαρίδης Άγγελος Μιλτιάδης ΠΕ Γεωπόνων 4317988611/22−3−2012

17 Κικόπουλος Δημήτριος Κάρολος ΠΕ Γεωπόνων 6214596672/22−3−2012

18 Καραγιαννίδης Γεώργιος Αλέξιος ΠΕ Δασολόγων 8191116671/22−3−2012

19 Κουμλελή Ελισάβετ Στέργιος ΠΕ Βιολόγων 6726949312/22−3−2012

20 Χρηστίδης Χρήστος Νικόλαος ΠΕ Γεωπόνων 8912313110/22−3−2012

21 Καλούδη Καλλιόπη Πλούμης ΔΕ Διοικ/κών Γραμματέων 1061014060/22−3−2012

22 Υφασματοπώλης Χαράλαμπος Αθανάσιος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 1251119070/22−3−2012

23 Φλώρος Στέργιος Δημήτριος ΔΕ Οδηγών 1233246893/22−3−2012

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2012 
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ.α.α. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
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    Αριθμ. 2/22−3−2012 (4)
Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των Καθηγητών του 

Τ.Ε.Ι Αθήνας (Ν.4009/2011). 

 Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 

  Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 78 παρ. 3 του Ν. 4009/2011
β) τα άρθρα 5 παρ. 2στ, 18,19,20,78 του Ν. 4009/2011
γ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού

δ) την υπ’ αριθμ. 73155/Ε5/05−06−2008 (ΦΕΚ 254/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12−06−2008 και 280/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./01−07−2008) 
Υπουργική απόφαση, με την οποία διαπιστώθηκε η εκλο−
γή Προέδρου και Αντιπροέδρων του ΤΕΙ Αθήνας και  
προκειμένου να ρυθμιστούν προσωρινά (έως τη δημο−
σίευση του οργανισμού και του εσωτερικού κανονισμού 
του ΤΕΙ Αθήνας) θέματα που αφορούν στις διαδικασίες 
επιλογής και εξέλιξης Καθηγητών όλων των βαθμίδων 
για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση 
του Ν. 4009/2011, δηλαδή μετά τις 6−9−2011, ή υποβάλλε−
ται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή 
μετά την 1/7/2011 (σχετικά παρ. 3 του άρθρου 78 του 
Ν. 4009/2011), αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Προκηρύξεις θέσεων Καθηγητών

1. Η Συνέλευση του Τμήματος εισηγείται στη Διεύθυν−
ση της Σχολής την προκήρυξη των θέσεων Καθηγητών 
οποιασδήποτε βαθμίδας.

2. Η προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων καθηγητών 
όλων των βαθμίδων γίνεται με απόφαση του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι Αθήνας, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης της 
Σχολής στην οποία ανήκει η θέση. Η απόφαση του Προ−
έδρου του ΤΕΙ Αθήνας αποστέλλεται στην αρμόδια Υπη−
ρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων προκειμένου να διαβιβαστεί στο Εθνικό 
Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος για την ύπαρξη 
κενής οργανικής θέσης και εγκριθεί η σχετική πίστωση.

3. Στην προκήρυξη αναφέρονται οπωσδήποτε η βαθ−
μίδα, η Σχολή και το γνωστικό αντικείμενο της προς 
πλήρωση θέσης.

4. Στην περίπτωση εξέλιξης Καθηγητή Εφαρμογών σε 
θέση Επίκουρου Καθηγητή καθώς και στις περιπτώσεις 
που Επίκουρος Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής 
ζητά εξέλιξη σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο από 
εκείνο του διορισμού του, το γνωστικό αντικείμενο της 
προκήρυξης της θέσης καθορίζεται με απόφαση του 
Συμβουλίου της Σχολής μετά από εισήγηση της Συνέ−
λευσης του Τμήματος. Η απόφαση για τον καθορισμό 
του γνωστικού αντικειμένου γίνεται με βάση τις ανάγκες 
της Σχολής και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου 
που ζητά την εξέλιξη σε συνδυασμό με το συνολικό 
επιστημονικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο του, όπως 
αυτό προβάλλεται στην αίτηση του.

Σε κάθε περίπτωση το γνωστικό αντικείμενο πρέπει 
να καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης 
ή τέχνης με εύρος τουλάχιστον μιας αναγνωρισμένης 
ειδικότητας.

5. Αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής 
και εξέλιξης και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
78 του Ν. 4009/2011 εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά 

τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου διατάξεις, ήτοι τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 15 του Ν. 1404/83, όπως 
έχει τροποποιηθεί.

Άρθρο 2

Δημοσίευση προκήρυξης, Υποψηφιότητες, Δικαιολο−
γητικά υποψηφίων

1. Μέσα σε 10 ημέρες από τη γνωστοποίηση του αντί−
στοιχου ΦΕΚ η προκήρυξη δημοσιεύεται, με τη φροντί−
δα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι δύο τουλάχιστον φορές, με 
διαφορά 10 τουλάχιστον ημερών η μία δημοσίευση από 
την άλλη, σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας 
και μία της Θεσσαλονίκης. Η προκήρυξη γνωστοποιεί−
ται σε επιστημονικά ή επαγγελματικά έντυπα, σε όλα 
τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι και σε αναγνωρισμένα ερευ−
νητικά κέντρα της χώρας καθώς και στο Υπουργείο 
Εξωτερικών για ενημέρωση των Ελλήνων Επιστημόνων 
του εξωτερικού. Η ανακοίνωση της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αναρτάται υποχρεωτικά και στον ιστότοπο 
του ΤΕΙ Αθήνας.

2. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών 
από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας 
δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο υποβάλλονται στη 
Γραμματεία της Σχολής οι αιτήσεις των υποψηφίων 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 
Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται: 

α) Βιογραφικό Σημείωμα.
β) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω−
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας.

γ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστη−
μονικά δημοσιεύματα. Τα επιστημονικά δημοσιεύματα 
υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα, εκ των οποίων ένα 
(1) παραμένει στη Γραμματεία της Σχολής. Τα δημοσιεύ−
ματα αυτά υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

δ) Γενικά κάθε στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, 
επαγγελματικής δραστηριότητας) που να αποδεικνύει 
τα προσόντα του υποψηφίου. Τα δικαιολογητικά πρέ−
πει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα 
εξέδωσαν.

Άρθρο 3 
Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών

1. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη γνωστοποί−
ηση του σχετικού ΦΕΚ προκήρυξης ο Διευθυντής της 
οικείας Σχολής συγκροτεί, με αιτιολογημένη απόφαση 
του, ειδική επταμελή επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης κα−
θηγητών, κατόπιν γνώμης της Διεύθυνσης της Σχολής, η 
οποία βασίζεται στη γραπτή εισήγηση της Συνέλευσης 
του οικείου Τμήματος.

2. Οι επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών όλων 
των βαθμίδων απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές 
πρώτης βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμί−
δες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή, και από ανα−
πληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας, 
με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συ−
ναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση 
θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα. Εάν μέρος 
του έργου του υποψηφίου ή ενός εκ των υποψηφίων έχει 
εκπονηθεί στα ελληνικά, αναγκαία προϋπόθεση για τον 
ορισμό ως μέλους της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης 

John
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που προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής είναι 
η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

3. Τουλάχιστον τρία (3) τακτικά από τα μέλη της επι−
τροπής επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών και τα ισάριθμα 
αναπληρωματικά τους προέρχονται από το Μητρώο 
εξωτερικών μελών που προβλέπεται στην επόμενη πα−
ράγραφο, από τα οποία τουλάχιστον ένα τακτικό και 
ένα αναπληρωματικό μέλος, που πληροί τους όρους 
της παραγράφου 2, προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. 
της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη μπορεί 
να προέρχονται είτε από το Μητρώο εσωτερικών με−
λών (Μητρώο του ΤΕΙ Αθήνας) που προβλέπεται στην 
επόμενη παράγραφο, είτε από το Μητρώο εξωτερικών 
μελών. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επι−
τροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών 
και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα, τα οποία ορίζονται 
ομοίως σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1. 
Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Διευθυντής της Σχολής 
δεν συγκροτεί την επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης εντός 
της προθεσμίας της παραγράφου 1, στη συγκρότηση 
προβαίνει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας 
εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υπο−
βολής υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της 
παραγράφου 1.

4. α) Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από Μητρώα 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ΤΕΙ−Αθήνας, τα 
οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο 
(2) έτη σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο από την 
Διεύθυνση, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των 
Τμημάτων της Σχολής. Στο Μητρώο εσωτερικών μελών 
εγγράφονται εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές 
καθηγητές της οικείας Σχολής και του ιδρύματος. Στο 
Μητρώο εξωτερικών μελών εγγράφονται εν ενεργεία 
καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, κα−
θώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών 
ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Τα Μη−
τρώα εγκρίνονται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας 
και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του 
ΤΕΙ Αθήνας.

β) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής 
ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 
1, με βάση το επιστημονικό έργο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 και ιδίως με βάση το πρόσφατο επιστη−
μονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων μελών της 
επιτροπής. Τα ονόματα τους, μαζί με τα βιογραφικά τους 
σημειώματα, δημοσιοποιούνται με απόφαση του Διευθυ−
ντή της οικείας Σχολής στον ιστότοπο του ΤΕΙ Αθήνας.

γ) Για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση του 
Μητρώου εξωτερικών μελών, τα εξωτερικά μέλη των 
επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης επιλέγονται από το 
Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τηρείται 
από την ΑΔΙΠ και το οποίο προβλέπεται στην παρ. 2 
του άρθρου 70 του Ν. 4009/2011. Σε περίπτωση που στο 
Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της ΑΔΙΠ δεν 
υπάρχει καταχωρημένος καθηγητής αλλοδαπού ομοτα−
γούς Α.Ε.Ι. ο οποίος πληροί τους όρους της παραγράφου 
2, το εξωτερικό μέλος της επιτροπής επιλέγεται από 
τον Διευθυντή της Σχολής, σύμφωνα με τη διαδικα−
σία της παραγράφου 1, μεταξύ καθηγητών αλλοδαπών 
ομοταγών Α.Ε.Ι. που πληρούν τους όρους της παραγρά−
φου 2. Για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση του 
Μητρώου εσωτερικών μελών, τα εσωτερικά μέλη της 

επιτροπής επιλέγονται από τον Διευθυντή της Σχολής 
μεταξύ των υπηρετούντων στο ΤΕΙ Αθήνας, καθηγητών, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.

5. Κατά τη διαδικασία συγκρότησης της επιτροπής 
επιλογής ή εξέλιξης δεν υπολογίζονται όσοι απουσιά−
ζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας 
που πιστοποιεί η Διεύθυνση της Σχολής με πλήρως 
και ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της. Σε περίπτωση 
επίκλησης λόγου ασθενείας καθηγητών ή ερευνητών 
της ημεδαπής απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από 
δημόσιο νοσοκομείο.

6. Η απόφαση του Διευθυντή της Σχολής για τη συ−
γκρότηση της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης, μαζί με 
την πρόσκληση για τη σύγκληση της, κοινοποιείται αμέ−
σως από τον Διευθυντή σε όλα τα μέλη της επιτροπής, 
καθώς και στους Διευθυντές (Κοσμήτορες) των Σχολών 
και στους Προέδρους (Πρυτάνεις) των Α.Ε.Ι. στα οποία 
ανήκουν.

Εφόσον η επιτροπή συγκροτηθεί η σύνθεση της δεν 
μεταβάλλεται παρά μόνον εάν μέλος της παραιτηθεί, 
εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις 
αυτές το μέλος αυτό αναπληρώνεται από το πρώτο 
κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος, μέσα 
από κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται 
κατά τη συγκρότηση της επιτροπής. Σε περίπτωση που 
ανακύψει ανάγκη αναπλήρωσης, η σχετική κοινοποίηση 
γίνεται αμέσως στο πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο 
αναπληρωματικό μέλος του σχετικού καταλόγου, κα−
θώς και στον Διευθυντή (Κοσμήτορα) της Σχολής και 
στον Πρόεδρο (Πρύτανη) του Α.Ε.Ι. του Ιδρύματος στο 
οποίο ανήκει.

Άρθρο 4 
Διαδικασία επιλογής ή εξέλιξης και

διορισμού καθηγητών

1. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποστηρίζεται 
γραμματειακά από τη γραμματεία της οικείας Σχολής. 
Αμέσως μετά τη συγκρότηση της επιτροπής και σε κάθε 
περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών η γραμματεία της 
Διεύθυνσης γνωστοποιεί στους υποψηφίους τη σύνθε−
ση της επιτροπής και τους καλεί να υποδείξουν εντός 
δέκα (10) ημερών δύο καθηγητές ή ερευνητές που δεν 
ανήκουν υποχρεωτικά στο Μητρώο του ΤΕΙ Αθήνας και 
οι οποίοι θα προβούν σε γραπτή αξιολόγηση του έρ−
γου τους. Αν για κάποιο υποψήφιο παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία αυτή, η διαδικασία συνεχίζεται νόμιμα και 
χωρίς την υπόδειξη αξιολογητών από την πλευρά του 
υποψηφίου αυτού. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης κα−
θηγητών συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Διευθυ−
ντή της οικείας Σχολής και συνεδριάζει νόμιμα με την 
παρουσία τουλάχιστον τριών μελών της προκειμένου 
να ορίσει δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής 
από το Μητρώο των εξωτερικών μελών ή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, 
καθηγητές ή ερευνητές από το Μητρώο εσωτερικών 
μελών και να ζητήσει από καθέναν τους γραπτή αξιο−
λόγηση για όλους τους υποψήφιους. Ομοίως θα ζητήσει 
γραπτές αξιολογήσεις και από τους δύο καθηγητές ή 
ερευνητές που υποδείχθηκαν από τον κάθε υποψήφιο 
οι οποίες θα αφορούν τον προτείνοντα υποψήφιο. Οι 
αξιολογητές καταθέτουν τις γραπτές αξιολογήσεις τους 
στη γραμματεία της Σχολής μέσα σε αποκλειστική προ−
θεσμία σαράντα (40) ημερών από την έκδοση της σχε−
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τικής απόφασης της επιτροπής. Αν παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία υποβολής της αξιολόγησης, η διαδικασία 
συνεχίζεται νόμιμα χωρίς αυτή. Οι γραπτές αξιολογή−
σεις κοινοποιούνται από τη γραμματεία της Σχολής 
στον Διευθυντή, τα μέλη της επιτροπής για την επιλογή 
ή εξέλιξη και τους υποψηφίους τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της επιτροπής που πε−
ριγράφεται στην παράγραφο 2. Οι υποψήφιοι μπορούν 
να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον οκτώ (8) 
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αυτή.

2. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολο−
κλήρωση της κατάθεσης των γραπτών αξιολογήσεων 
της προηγούμενης παραγράφου ή μετά την άπρακτη 
πάροδο της σχετικής προθεσμίας, η επιτροπή συνεδρι−
άζει για την επιλογή ή εξέλιξη του καθηγητή ύστερα 
από πρόσκληση του Διευθυντή, η οποία κοινοποιείται 
στα μέλη της επιτροπής τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της. Η επιτροπή έχει 
απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη 
της εκ των οποίων τουλάχιστον ένα δεν ανήκει στο ΤΕΙ 
Αθήνας και με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της 
επιλέγει τον πρόεδρο μεταξύ των εσωτερικών μελών 
της. Αν, κατά τη συνεδρίαση αυτή, διαπιστωθεί έλλειψη 
απαρτίας, η επιτροπή θέτει προθεσμία μίας εβδομάδας 
και κατόπιν συνεδριάζει εκ νέου στον ίδιο τόπο και με 
την ίδια ημερήσια διάταξη, αφού προηγηθεί ξεχωριστή 
πρόσκληση. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση, υπάρ−
χει απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) 
μέλη της επιτροπής. Σε περίπτωση που και πάλι δεν 
υπάρξει απαρτία, τότε η εκλογή θεωρείται άγονη και η 
θέση επαναπροκηρύσσεται. Αν κατά την πρώτη συνε−
δρίαση, στην οποία υπάρχει απαρτία, κανένα εσωτερικό 
μέλος της επιτροπής δε συγκεντρώσει την απαιτούμενη 
πλειοψηφία για να επιλεγεί ως Πρόεδρος της τότε προ−
εδρεύει ο Διευθυντής της οικείας Σχολής σε νέα συνε−
δρία, η οποία γίνεται υποχρεωτικώς εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την προηγούμενη, σε ημερομηνία που 
καθορίζεται με νέα πρόσκληση του Διευθυντή της Σχο−
λής. Τα μέλη της επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν σε 
όλες τις συνεδριάσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο Διευθυντής δεν συγκαλεί 
την επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης εντός μηνός μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στη 
σύγκληση προβαίνει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του ΤΕΙ 
Αθήνας μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την ημε−
ρομηνία κατά την οποία ο Διευθυντής όφειλε να τη 
συγκαλέσει.

3. Τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης διαβου−
λεύονται, αξιολογούν όλους τους υποψηφίους, ψηφίζουν 
και επιλέγουν τον καταλληλότερο από τους υποψηφίους 
που διαθέτουν τα ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα για 
την κατάληψη της θέσης. Υποδεικνύουν, επίσης, με χωρι−
στή ψηφοφορία τον δεύτερο καταλληλότερο υποψήφιο, 
εφόσον υπάρχει. Για την επιλογή συντάσσεται ειδικά 
αιτιολογημένο πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει:

ι) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου 
και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση για 
την προσφορά τους στην πρόοδο της επιστήμης,

ιι) αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισης των υποψη−
φίων στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα,

ιιι) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.
Στο πρακτικό αυτό αξιολογείται και η διδακτική ικα−

νότητα των υποψηφίων, σύμφωνα με την επόμενη πα−

ράγραφο. Η αιτιολογία της αξιολογικής κατάταξης των 
υποψηφίων δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε 
σύγκριση των γραπτών αξιολογήσεων των αξιολογητών 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ιδίως μάλιστα 
όταν δεν αναφέρονται στο σύνολο των υποψηφιοτήτων. 
Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί τον διορισμό του 
ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικει−
μενικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται ο δεύτερος. Η 
ειδική επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης αποφασίζει εντός 
τεσσάρων (4) μηνών από τη συγκρότησή της.

4. Η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων αξιολογείται, 
προκειμένου για υποψηφίους που δεν υπηρετούν στη 
Σχολή Τ.Ε.Ι.−Αθήνας, στην οποία ανήκει η προς πλήρω−
ση θέση, με δοκιμαστικό μάθημα, στο οποίο καλούνται 
να παραστούν οι φοιτητές του οικείου Τμήματος, και 
παρακολουθούν τουλάχιστον δύο από τα μέλη της ει−
δικής επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης. Προκειμένου να 
αξιολογηθεί η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων προς 
εξέλιξη λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των φοιτητών που 
έχουν συγκεντρωθεί κατά την εσωτερική αξιολόγηση 
του Τμήματος ή της Σχολής.

Η ψηφοφορία των μελών της επιτροπής επιλογής ή 
εξέλιξης είναι ονομαστική. Η άρνηση ψήφου ή η λευ−
κή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου. 
Απαιτείται επαρκής και ειδική αιτιολόγηση της άρνησης 
ψήφου και της λευκής ψήφου. Εκλέγεται υποψήφιος που 
έχει λάβει τουλάχιστον τέσσερις (4) θετικές ψήφους.

Το πρακτικό της συνεδρίασης επιλογής συντάσσεται 
με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής και του Γραμ−
ματέως, ο οποίος παρίσταται στη συνεδρίαση για την 
τήρηση των πρακτικών.

Ο Διευθυντής της Σχολής διαβιβάζει άμεσα το πρα−
κτικό της επιλογής ή εξέλιξης και τον σχετικό φάκελο 
στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι.−Αθήνας για τον έλεγχο νομιμό−
τητας και τον διορισμό του επιλεγέντος και κοινοποιεί 
το πρακτικό επίσης στους υποψηφίους.

Ο διορισμός των καθηγητών γίνεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 9 του Ν. 3794/2009 και 20 του Ν. 4009/2011.

Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται μέσα 
σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία που 
φέρει το ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης της θέ−
σης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1. Ο Διευθυντής της 
Σχολής υπέχει πειθαρχική ευθύνη για την υπέρβαση 
των προθεσμιών της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης, 
η οποία όμως δεν πλήττει την εγκυρότητα της πράξης 
διορισμού του επιλεγέντος.

Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών του 
Τ.Ε.Ι.−Αθήνας, καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων, 
γίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικού συ−
στήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέσω του οποί−
ου το Τ.Ε.Ι.−Αθήνας. καταρτίζει και τηρεί τα Μητρώα 
εσωτερικών και εξωτερικών μελών. Μέχρι την έκδοση 
της προβλεπόμενης στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του 
Ν. 4009/2011 σχετικής κοινής Υπουργικής απόφασης, η 
δημοσιοποίηση αυτή παρέχεται μέσω του ιστοτόπου 
του Τ.Ε.Ι.−Αθήνας.

Στα εξωτερικά μέλη των επιτροπών επιλογής ή εξέ−
λιξης καταβάλλεται ημερήσια αμοιβή για το έργο τους. 
Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυ−
τών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο 
εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης 
ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα 
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διανυκτέρευσης καλύπτονται από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα σε κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 11 του Ν. 4009/2011.

Άρθρο 5
Διαδικασία μονιμοποίησης ή εξέλιξης

Καθηγητών Εφαρμογών και Επίκουρων Καθηγητών

Οι καθηγητές εφαρμογών που υπηρετούν με θητεία ή 
έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή 
εξέλιξη, εφόσον έχουν τα νόμιμα προσόντα για την 
επόμενη Βαθμίδα, με τις προϋποθέσεις και τις προθε−
σμίες που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρα−
γράφων 2 και 3 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011, οι 
οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία 
της μονιμοποίησης.

Σε περίπτωση μονιμοποίησης τους, οι θέσεις τους 
μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις 
μόνιμων καθηγητών εφαρμογών, τις οποίες και κατα−
λαμβάνουν έως την εξέλιξη τους στη Βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή, διατηρώντας τη μονιμότητα τους στη 
Βαθμίδα αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 
κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την εξέλιξη τους 
και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, 
αποχωρούν από το Ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας 
τους.

Οι υπηρετούντες καθηγητές εφαρμογών, μετά τη μο−
νιμοποίηση τους, διατηρούν τη μονιμότητα τους και στη 
Βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή εφόσον εξελιχθούν.

Για τους μόνιμους επίκουρους καθηγητές που κατέ−
χουν τακτική θέση και τους επίκουρους καθηγητές με 
θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δη−
μοσίευση του Ν. 4009/2011, εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των περιπτώσεων Α΄, β’ και γ’ της παρ. 4 του 
άρθρου 77 του Ν. 4009/2011.

Όσοι καθηγητές εφαρμογών και επίκουροι καθηγητές 
υπηρετούν με θητεία, δεν δύνανται να κάνουν ταυτό−
χρονη ή παράλληλη χρήση της δυνατότητας που τους 
παρέχει ο Ν. 4009/2011 για μονιμοποίηση ή εξέλιξη στην 
ανώτερη βαθμίδα. Οι ως άνω καθηγητές με θητεία, οι 
οποίοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση για μονιμοποίηση, 
δεν μπορούν να την ανακαλέσουν για να υποβάλλουν 
αίτηση εξέλιξης.

Άρθρο 6

Ο έλεγχος νομιμότητας της επιλογής, εξέλιξης ή μο−
νιμοποίησης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Προ−
έδρου του Τ.Ε.Ι εντός δύο μηνών από τη διαβίβαση του 
σχετικού φακέλου από την επιτροπή επιλογής. Μετά τον 
έλεγχο νομιμότητας εκδίδεται πράξη η οποία αποστέλ−
λεται για έγκριση της σχετικής πίστωσης στο Υπουρ−
γείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ 

   Αριθμ. απόφ. 599 (5)
 Διαπίστωση της αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 

15329/28.11.2011 Διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης 
κατάργησης οργανικής θέσης

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 1β, 1γ,2 και 9 του άρθρου 33 

του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226Α)

β) Του Οργανισμού του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 
1432/30.04.2012)

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ2614/756/οικ 21872/4−11−2011 
κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών.

3. Την υπ’ αριθμ. 15329/28.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2943) Διαπι−
στωτική πράξη Διοικητή, με την οποία διαπιστώθηκε η 
αυτοδίκαιη κατάργηση μιας (1) οργανικής θέσης κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού που κενώθηκε λόγω θέσης 
σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της υπαλλήλου 
που την κατείχε κατ’ εφαρμογή της παρ. 7γ και της παρ. 
2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

4. Την υπ’ αριθμ. 95/2012 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Πειραιώς η οποία εκδόθηκε την 05.04.2012 και 
αναστέλλει την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 15329/28.11.2011 
Διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του Γενικού Νοσο−
κομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ», διαπιστώνουμε: 

Ότι με την 95/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφε−
τείου Πειραιώς ανεστάλη η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 
15329/28.11.2011 Διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης κα−
τάργησης μιας (1) οργανικής θέσης κλάδου ΔΕ Διοικη−
τικού−Λογιστικού που κενώθηκε λόγω θέσης σε προ−
συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της υπαλλήλου που την 
κατείχε κατ’ εφαρμογή της παρ. 1γ και της παρ. 2 του 
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βούλα, 31 Μαΐου 2012 

Ο Διοικητής κ.α.α. 
Ο Αναπληρωτής Διοικητής

ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  (6)
   Στην υπ’ αριθμ. 2/43594/0022/18−6−2012 κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1965/Β΄/18−6−2012 διορθώνεται:

στη σελ. 28160 στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του 
διατακτικού της παραπάνω απόφασης 

το εσφαλμένο: 
«από 8−2−2012 έως 24−2−2012»,
στο ορθό: 
«από 8−2−2012 έως 24−4−2012».

  (Από το Υπουργείο Οικονομικών)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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