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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(1)
Με την αριθμ. 56001/Ζ2/06−04−2015 απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69−75
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/09−02−2007), τις διατά−
ξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/
τ. Α΄/30.8.1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11
του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04−09−2009), τις διατάξεις
του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ. Α΄/5.3.2001),
όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.
6 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/ 31−10−2014), τις διατά−
ξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.
Α΄/27−10−2011) και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία 203/04−04−2014),
του αριθμ. 7889/14−01−2015 εγγράφου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, καθώς και της από 12−02−2014 αίτησης του
υπαλλήλου προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετατάσ−
σεται ο Γεώργιος Τσώνης του Νικολάου, υπάλληλος του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, από την προσωποπαγή θέση
κατηγορίας TE ειδικότητας Διοικητικής Οικονομικής
Στήριξης στην ίδια κατηγορία (TE) και στην ειδικότητα
Διοικητικού − Λογιστικού, με την ίδια σχέση εργασίας
και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει,
για υπηρεσιακούς λόγους.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων 3582/21−04−2015)
Με την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΜΤΠ/
277719/135/124/120/24−4−2015 πράξη του Υπουργού Πο−
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του Ν. 3528/2007,
και κατόπιν της αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/

ΤΔΑΔΤΠ/53347/7432/6723/4760/26−3−2015 βεβαίωσης
γνησιότητας για το διορισμό δικαιολογητικών, λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την Υπηρεσία της
Γκάτζιου Μαρίας του Αναστάσιου, μόνιμης υπαλλήλου
με Γ΄ βαθμό και στο ΜΚ4 του βαθμού αυτού, του κλάδου
ΔΕ Σχεδιαστών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, που υπηρετούσε στην Εφορεία Αρ−
χαιοτήτων Πέλλας, κατόπιν της από 10.10.2014 δεύτε−
ρης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης
παραίτησης 25−9−2014), η οποία είχε τεθεί σε διαθεσι−
μότητα με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/Α5/
220686/31938/26422/13465/18−11−2013 (ορθή επανάλη−
ψη σε ΑΔΑ στις 20−11−13, ΑΔΑ: ΒΛ10Γ−03Τ), πράξη του
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία
διαπιστώθηκε η θέση σε διαθεσιμότητα από 12−11−13 της
ανωτέρω υπαλλήλου.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου 5491111052/12−11−2014)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Αριθμ. Φ16/66912/Ζ2
Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Καθηγητή του
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 15,16,17 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄),
όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 4α του
Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄) αντίστοιχα, συμπληρώθηκαν
και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002
(ΦΕΚ 152/τ. Α΄) και το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ
260/τ. Α΄),
β) του Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια
Διοίκηση»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. A΄) «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» όπως ισχύει,
δ) των άρθρων 9 και 19 και των παρ. 3 και 5 του
άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
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διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»,
στ) της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 και
του άρθρου 50 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄) «Ορ−
γάνωση και λειτουργία ιδρύματος Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
άλλες διατάξεις»,
ζ) του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτα−
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ»,
η) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄) «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
θ) του Π.Δ. 103/2013 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/05−06−2013) «Μετο−
νομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάρ−
γηση Παραρτημάτων – Ίδρυση σχολών του ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων»,
ι) του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ. Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
ια) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ. Α΄) «Σύσταση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ιβ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ. Α΄) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06−05−11 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Προκηρύξεις εξέ−
λιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων ΕΠ ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ.
3. Την αριθμ. 8/29−02−2012 (ΦΕΚ 1203/τ. Β΄/11−04−2012)
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων
Νήσων «Διαδικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης
μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέχρι την έκδοση
Οργανισμού των Καθηγητών του Ιδρύματος».
4. Το αριθμ. Φε.κλ/4086/27−11−2014 έγγραφο του Τ.Ε.Ι.
Ιονίων Νήσων.
5. Το γεγονός ότι υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη μιας θέσης Αναπληρωτή
Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσι−
κών Οργάνων της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας του
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με γνωστικό αντικείμενο «Καταπό−
νηση Μηχανική και Ακουστικές Ιδιότητες Υλικών και
Κατασκευών ».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟ−
ΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση.
2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.
3. Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως
προσόν.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνη−
μα αυτών.
6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστο−
ποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηρι−
ότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κ.τ.λ.) που να
αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.

7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου.
8. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης
της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση
της σχετικής πράξης διορισμού.
Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος
9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατο−
λογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική
υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα
από την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα
με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25−6−2007 (ΦΕΚ 1055/τ. Β΄/
27.6.2007) κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δή−
λωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκ−
πληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο
υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι
θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την
έκδοση της πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της
μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν
ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώ−
λυμα διορισμού.
10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία
πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙ−
ΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/τ. Β΄/23−10−2006) κοινή
υπουργική απόφαση.
11. Γνωματεύσεις: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει
άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύ−
τερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.
Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και
12 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους οι οποίοι θα
εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμο−
σίας τους.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτο−
αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄,
της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/
26−3−2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υπο−
χρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντί−
γραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρω−
θεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει
να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών
του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βε−
βαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται
ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα
είναι στη διάθεση των μελών της επιτροπής επιλογής
ή εξέλιξης καθώς και των καθηγητών ή ερευνητών της
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αλλοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υπο−
ψηφίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής
ή εξέλιξης.
Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών − μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο−
μάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και
άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε−
ρών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας
δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλε−
κτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής
ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί
στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υπο−
ψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και
δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ
νέου ηλεκτρονική υποβολή.
Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού υπο−
βάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους,
δύνανται να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα
τα ατομικά στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της
επιλογής τους, οι οποίοι θα συνδράμουν την επιτροπή
στο έργο αξιολόγησης. Τα υποδεικνυόμενα από τον
υποψήφιο πρόσωπα θα πρέπει να ανήκουν υποχρεω−
τικά στα μητρώα του Ιδρύματος, εξαιρουμένων όσων
περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη
της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης.
Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της
προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση
των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν
πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν
συμπληρωματικά από τα μέλη της επιτροπής επιλογής
ή εξέλιξης ή από τους καθηγητές ή ερευνητές της αλ−
λοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υποψη−
φίων και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν
εμπρόθεσμα.
Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Μαρούσι, 29 Απριλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Αριθμ. Φ16/66907/Ζ2
Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσεως Καθηγητή
του AΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 15, 16, 17 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.
Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 4α του
Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄) αντίστοιχα, συμπληρώθηκαν
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και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002
(ΦΕΚ 152/τ. Α΄) και το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ
260/τ. Α΄),
β) του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια
Διοίκηση»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. A΄) «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» όπως ισχύει,
δ) των άρθρων 9 και 19 και των παρ. 3 και 5α του
άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/
τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυ−
μάτων και άλλες διατάξεις»,
στ) της παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/
τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία ιδρύματος Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη−
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και άλλες διατάξεις»,
ζ) του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτα−
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ»,
η) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄) «Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
θ) του Π.Δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123/τ. Α΄/03−06−2013) «Συγχώ−
νευση Σχολών− Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση
Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχο−
λών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης».
ι) του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ. Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
ια) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ. Α΄) «Σύσταση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ιβ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ. Α΄) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06−05−2011 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Προκηρύξεις εξέ−
λιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ».
3. Την αριθμ. 1/24−01−2012 απόφαση της Συνέλευσης
του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : «Διαδικασίες Εκλογής και Εξέ−
λιξης και μονιμοποίησης μελών ΕΠ έως τη δημοσίευση
του οργανισμού και του εσωτερικού κανονισμού του
ΑΤΕΙΘ» (ΦΕΚ 518/τ. Β΄/29−02−2012).
4. Τα αριθμ. ΔΦ10.1/983/04−03−2015 έγγραφο του ΑΤ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης
5. Το γεγονός ότι υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΕΠ
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοί−
κησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Θεσσαλονίκης ως εξής:
Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Επιστήμες της Συμπεριφοράς σε σχέση με
εργασιακούς θεσμούς και ομάδες»
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟ−
ΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση.
2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.
3. Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως
προσόν.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνη−
μα αυτών.
6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστο−
ποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηρι−
ότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κ.τ.λ.) που να
αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.
7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου.
8. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης
της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση
της σχετικής πράξης διορισμού.
Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος
9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατολογικού
Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφε−
ρόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέ−
ωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από
την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με
την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25−6−2007 (ΦΕΚ 1055/τ. Β΄/
27.6.2007) κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλω−
ση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπλη−
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής
της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκο−
μίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της
πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους
οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν
από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/
22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/τ. Β΄/23−10−2006) κοινή
υπουργική απόφαση.
11. Γνωματεύσεις: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει
άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύ−
τερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.
Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και
12 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους οι οποίοι θα
εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμο−
σίας τους.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτο−
αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄,
της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/
26−3−2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α)
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυ−
ρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών

εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα
δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες
μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από
δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει
να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου
οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς
τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής.
Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα
είναι στη διάθεση των μελών της επιτροπής επιλογής
ή εξέλιξης καθώς και των καθηγητών ή ερευνητών της
αλλοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υπο−
ψηφίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής
ή εξέλιξης.
Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών − μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο−
μάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και
άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε−
ρών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας
δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλε−
κτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής
ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί
στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υπο−
ψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και
δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ
νέου ηλεκτρονική υποβολή.
Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού υπο−
βάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους,
δύνανται να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα
τα ατομικά στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της
επιλογής τους, οι οποίοι θα συνδράμουν την επιτροπή
στο έργο αξιολόγησης. Τα υποδεικνυόμενα από τον
υποψήφιο πρόσωπα θα πρέπει να ανήκουν υποχρεω−
τικά στα μητρώα του Ιδρύματος, εξαιρουμένων όσων
περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη
της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης.
Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της
προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των
αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται
για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρω−
ματικά από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης
ή από τους καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που
υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υποψηφίων και αφο−
ρούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Απριλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Αριθμ. Φ16/ 66911 /Ζ2
Έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Καθηγητή
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 15, 16, 17 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.
Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 4α του
Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄) αντίστοιχα, συμπληρώθηκαν
και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002
(ΦΕΚ 152/τ. Α΄) και το άρθρο 8 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ
260/τ. Α΄),
β) του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια
Διοίκηση»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. A΄) «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως
ισχύει,
δ) των άρθρων 9 και 19 και των παρ. 3 και 5α του
άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159/τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»,
στ) των παρ. 13 και 15 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανι−
σμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»,
ζ) του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ. Α΄) «Διορισμός ή πρό−
σληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτα−
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ»,
η) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα»,
θ) του Π.Δ. 95/2013 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄) «Μετονομασία Σχο−
λής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση
Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας»,
ι) του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ. Α΄) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
ια) του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ. Α΄) «Σύσταση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
ιβ) του Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ. Α΄) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06−05−2011 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Προκηρύξεις εξέ−
λιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ».
3. Την αριθμ. 2/22−03−2012 (ΦΕΚ 2055/τ. B΄) απόφαση
της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας με θέμα: «Διαδικασία
Εκλογής και Εξέλιξης των Καθηγητών του ΤΕΙ Αθήνας»
και την αριθμ. 4/27−11−2012 (ΦΕΚ 3556/τ. Β΄/31−12−2012)
τροποποιητική αυτής
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4. Το αριθμ. Φε.16α/1226/24−02−2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας.
5. Το γεγονός ότι υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης τα−
κτικού ΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τε−
χνολογίας ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του ΤΕΙ Αθήνας ως εξής:
Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
− Μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Μηχανική Ρευστών με έμφαση στη Μαγνη−
τοϋδροδυναμική – Υδροδυναμικές Μηχανές»
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟ−
ΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση.
2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.
3. Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως
προσόν.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνη−
μα αυτών.
6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστο−
ποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηρι−
ότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κ.τ.λ.) που να
αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.
7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι−
αβατηρίου.
8. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης
της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την έκδοση
της σχετικής πράξης διορισμού.
Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος
9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου Στρατολογικού
Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφε−
ρόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέ−
ωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από
την Υπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με
την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25−6−2007 (ΦΕΚ 1055/τ. Β΄/
27.6.2007) κοινή υπουργική απόφαση. Με υπεύθυνη δήλω−
ση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπλη−
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής
της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκο−
μίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της
πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους
οποίους δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν
από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/
22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/τ. Β΄/23−10−2006) κοινή
υπουργική απόφαση.
11. Γνωματεύσεις: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα
καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν κατέχει
άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύ−
τερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.
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Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και
12 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους οι οποίοι θα
εκλεγούν σε θέσεις Ε.Π. κατά την ημέρα της ορκωμο−
σίας τους.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτο−
αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄,
της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/
26−3−2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α)
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυ−
ρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα
δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες
μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από
δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει
να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου
οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς
τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής.
Το σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα
είναι στη διάθεση των μελών της επιτροπής επιλογής
ή εξέλιξης καθώς και των καθηγητών ή ερευνητών της
αλλοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υπο−
ψηφίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής
ή εξέλιξης.
Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών − μελών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των
ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο−
μάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας,
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και
άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε−
ρών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας
δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται ηλε−
κτρονικά οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής
ή εξέλιξης (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί
στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ), μαζί με όλα τα
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υπο−
ψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και
δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ
νέου ηλεκτρονική υποβολή.
Οι υποψήφιοι σε θέση εκλογής ή εξέλιξης, αφού υπο−
βάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους,
δύνανται να καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα
τα ατομικά στοιχεία δύο καθηγητών ή ερευνητών της
επιλογής τους, οι οποίοι θα συνδράμουν την επιτροπή
στο έργο αξιολόγησης. Τα υποδεικνυόμενα από τον
υποψήφιο πρόσωπα θα πρέπει να ανήκουν υποχρεω−
τικά στα μητρώα του Ιδρύματος, εξαιρουμένων όσων
περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη
της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης.
Συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της
προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση
των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν
πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν
συμπληρωματικά από τα μέλη της επιτροπής επιλογής

ή εξέλιξης ή από τους καθηγητές ή ερευνητές της αλ−
λοδαπής που υποβοηθούν στην αξιολόγηση των υποψη−
φίων και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν
εμπρόθεσμα.
Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Απριλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝEΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(2)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την αριθμ. 140/06.04.2015 απόφαση του Δημάρχου
Κασσάνδρας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007 (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Βαρδάκα Μιχαήλ
του Νικολάου υπαλλήλου του Δήμου Κασσάνδρας, κλά−
δου ΥΕ Υδρονομέων, κατόπιν της από 06.04.2015 δεύτε−
ρης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης
παραίτησης 13.03.2015).
(Αριθμ. βεβ. περί ελέγχου γνησιότητας υποχρεωτι−
κών δικαιολογητικών διορισμού του Δήμου Κασσάνδρας
4963/06.04.2015)
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου 5611132186/06.04.2015)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης 8840/21.04.2015)
Με την αριθμ. 141/06.04.2015 απόφαση του Δημάρ−
χου Κασσάνδρας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007 (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.),
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Βασιλείου
Κωνσταντίνου του Παναγιώτη υπαλλήλου του Δήμου
Κασσάνδρας, κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, κα−
τόπιν της από 06.04.2015 δεύτερης αίτησης παραίτησης
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 11.03.2015)
(Αριθμ. βεβ. περί ελέγχου γνησιότητας υποχρεωτι−
κών δικαιολογητικών διορισμού του Δήμου Κασσάνδρας
3795/13.03.2015)
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου 5111857959/06.04.2015)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης 8838/21.04.2015)
Με την αριθμ. 8/919/23.01.2015 απόφαση του Δημάρχου
Σιθωνίας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007 (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.), λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Παπαστόϊκου Δη−
μητρίου του Χρήστου υπαλλήλου του Δήμου Σιθωνίας,
κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Οκονομικού, κατόπιν της από
29.12.2014 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία
πρώτης αίτησης παραίτησης 10.12.2014)
(Αριθμ. βεβ. περί ελέγχου γνησιότητας υποχρεωτι−
κών δικαιολογητικών διορισμού του Δήμου Σιθωνίας
846/21.01.2015)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου 7511811858/12.03.2015)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης 7018/07.04.2015)
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
F
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Με την 40084/4434/29−04−2015 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του Π.Δ. 410/1988
και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 4038/2012,
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Φλώρας
Παναγάκη του Παναγιώτη, εκπαιδευτικής βαθμίδας TE
ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού, από 28−04−2015,
ημερομηνία κατά την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να
αποχωρήσει από την υπηρεσία.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου 2260124651/28−04−2015)
Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Με την αριθμ. 162692/14669/25−11−2014 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 και τον πίνα−
κα διοριστέων του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 822/τ. Γ΄/01−09−2010, ΦΕΚ
228/τ. Γ΄/22−03−2010 και ΦΕΚ 447/τ. Γ΄/02−06−2010), σύμ−
φωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/479/26839/6.11.2014
(ΦΕΚ 3101/τ. Β΄/18−11−2014) απόφαση με την οποία τρο−
ποποιήθηκε η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/18.10.2014
(ΦΕΚ 2896/τ. Β΄/29−10−2014) απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης περί κατανομής προσωπικού έτους 2014 στο
Υπουργείο Εσωτερικών, διορίζονται στην Αποκεντρωμέ−
νη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί−
ου σε κενές οργανικές θέσεις δοκίμων υπαλλήλων της
κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Γεωτεχνικών (Δασολόγων)
και της κατηγορίας ΤΕ, του κλάδου Τεχνολόγων Γεω−
πονίας−Δασοπονίας (Δασοπονίας) οι κάτωθι:
Παντοπούλου Στεργιανή του Παντέλη, στον κλάδο ΠΕ
Γεωτεχνικών (Δασολόγων), με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ και
Μισθολογικό Κλιμάκιο Βασικό του βαθμού ΣΤ΄.
Δεληγιάννης Ιωάννης του Δημητρίου, στον κλάδο ΠΕ
Γεωτεχνικών (Δασολόγων), με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ και
Μισθολογικό Κλιμάκιο Βασικό του βαθμού ΣΤ΄.
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Μπατάλα Ελένη του Γεωργίου, στον κλάδο ΠΕ Γεω−
τεχνικών (Δασολόγων), με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ και
Μισθολογικό Κλιμάκιο Βασικό του βαθμού ΣΤ΄.
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, στον κλά−
δο ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), με εισαγωγικό βαθμό
ΣΤ΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο Βασικό του βαθμού ΣΤ΄.
Φωτιάδης Γεώργιος του Παύλου, στον κλάδο ΠΕ Γε−
ωτεχνικών (Δασολόγων), με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ και
Μισθολογικό Κλιμάκιο Βασικό του βαθμού ΣΤ΄.
Κώττης Δημήτριος του Βασιλείου, στον κλάδο ΠΕ Γε−
ωτεχνικών (Δασολόγων), με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ και
Μισθολογικό Κλιμάκιο Βασικό του βαθμού ΣΤ΄.
Μουσκαφίδου Όλγα του Χαράλαμπου, στον κλάδο ΠΕ
Γεωτεχνικών (Δασολόγων), με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ και
Μισθολογικό Κλιμάκιο Βασικό του βαθμού ΣΤ΄.
Σιδεράς Αδαμάντιος του Αγάθου, στον κλάδο ΠΕ Γε−
ωτεχνικών (Δασολόγων), με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ και
Μισθολογικό Κλιμάκιο Βασικό του βαθμού ΣΤ΄.
Λιανίδου Ελένη του Θεοδώρου, στον κλάδο ΤΕ Τε−
χνολόγων Γεωπονίας − Δασοπονίας (Δασοπονίας), με
εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο Βασικό
του βαθμού ΣΤ΄.
Κουφού Ανδρονίκη του Νικολάου, στον κλάδο ΤΕ
Τεχνολόγων Γεωπονίας−Δασοπονίας (Δασοπονίας), με
εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο Βασικό
του βαθμού ΣΤ΄.
Κουμπούρα Νικολέτα του Κωνσταντίνου, στον κλάδο
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας − Δασοπονίας (Δασοπονί−
ας), με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ και Μισθολογικό Κλιμάκιο
Βασικό του βαθμού ΣΤ΄.
(Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο
Ν. Αχαΐας 3748/20−04−2015).
(Αριθμ. βεβ. Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού
Δημοσίου: 8249485063/18−12−2013 Παντοπούλου Στερ−
γιανή, 5983313109/27−04−2015 Δεληγιάννης Ιωάννης,
7418115681/27−04−2015 Μπατάλα Ελένη, 5446911143/
27−04−2015 Παναγιωτόπουλος Νικόλαος, 9280100185/
29−04−2015 Φωτιάδης Γεώργιος, 9693493536/27−04−2015
Κώττης Δημήτριος, 4122371110/27−04−2015 Μουσκαφί−
δου Όλγα, 6118113177/27−04−2015 Σιδεράς Αδαμάντιος,
1110273646/27−04−2015 Λιανίδου Ελένη, 6115310410/29−
04−2015 Κουφού Ανδρονίκη, 1021282121/27−04−2015 Κου−
μπούρα Νικολέτα).
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού/Υπουργείο Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης 272−282/21−04−2015).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*03004401805150008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

