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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Π1/1900 (1)
*  Σύσταση − συγκρότηση Επιτροπής για την προμήθεια 

του είδους «Ρυμουλκά πλοία» του ΓΕΝ, Σημαντικής 
οικονομικής και Τεχνολογικής αξίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 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» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).

2. Του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του 
δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
19/Α/19−1−1995), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 
παρ. 3 στοιχείο 5 «περί αποζημίωσης μελών επιτροπής» 
του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 199/Α/28.9.1999), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 35 του άρθρου 1 του 
Ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργι−

κού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
251/Α/2002).

3. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 
141/Α/17−8−2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» 
και το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194/Α/22−11−2010) «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους διατάκτες».

4. Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α/88) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εμπορίου».

5. Του Π.Δ. 195/95 (ΦΕΚ 102/Α/95) «Οργανισμός της 
Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών Υπουργείου 
Εμπορίου».

6. Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ 51/Α/18−3−96) «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

7. Του Π.Δ. 60/16−3−07 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι−
ών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005».

8. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός Προμη−
θειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντί−
κειται στις διατάξεις του Π.Δ.60/07 «ΦΕΚ.64/Α/2007».

9. Του Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α/09) Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

10. Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221/Α/2009) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», και των 
Π.Δ. 28/10 (ΦΕΚ. 64/Α/10)και Π.Δ. 50/10 (ΦΕΚ. 89/Α/10) 
«Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τρο−
ποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009».

11. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27−6−2011) «Διάσπαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών 
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
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Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

12. Του Π.Δ. 83/2012 (ΦΕΚ 140/Α/2012) «Διορισμός του 
Αντωνίου Σαμαρά του Κων/νου ως Πρωθυπουργού».

13. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Ίδρυση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ 
143/Α/2012).

14. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/2012) «Διορισμός 
Υπουργού και Υφυπουργών».

Τις αποφάσεις:
1. Την με αριθμό 30376/Δ106.721/5−7−2012 (ΦΕΚ 2094/

Β/6−7−2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».

2. Την με αριθμό Π1/1781/13−4−2005 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης «Προμήθειες σημαντικής οικονο−
μικής ή τεχνολογικής αξίας» (ΦΕΚ 515/Β/2005).

3. Την με αριθμό Π1/2667/13−9−2011 κοινή υπουργική 
απόφαση «Εγκρίσεις (εντάξεις − τροποποιήσεις) στο 
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2011 Τροποποι−
ήσεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2011».

4. Την με αριθμό Π1/2354/7−6−2011 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος 
Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2011».

5. Την Π1/4151/12−1−2012 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλί−
ας «Επιλογή προμήθειας ως Σημαντικής Οικονομικής και 
Τεχνολογικής αξίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
«Ρυμουλκά πλοία».

6. Τα με αριθμό Π1/93/8.2.2012, Π1/94/8.2.2012, 
Π1/95/8.2.2012, Π1/96/8−2−2012, Π1/97/8−2−2012 και Π1/98/ 
8.2.2012 έγγραφα του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυ−
ξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς τον Πρό−
εδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τους Αρχηγούς 
των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου για ορισμό 
εκπροσώπων.

7. Το από 9/2/2012 έγγραφο του Κοινοβουλευτικού 
Εκπροσώπου του ΚΚΕ, με το οποίο δηλώνει ότι το ΚΚΕ 
δεν θα συμμετέχει πλέον με εκπρόσωπο του στη συ−
γκρότηση της Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρει 
σε αυτό.

8. Το με αριθμό Π1/414/29−3−2012 έγγραφο του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για ορισμό Συμβούλων για λογαρισμό του ΚΚΕ.

9. Τα με αριθμ. 71/10−2−2012 και 187/30−3−2012 έγγραφα 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10. Το με αριθμ. 95/10−4−2012 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας 
Δημοκρατίας.

11. Το από 16/2/2012 έγγραφο του Γραμματέα της ΚΠΕ 
του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

12. Το με αριθμ. 171/20−2−2012 έγγραφο του Πανελλή−
νιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.

13. Το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε η συγκρότη−
ση της Επιτροπής για την υλοποίηση της προμήθειας 
«Ρυμουλκά Πλοία» του ΓΕΝ, Σημαντικής Οικονομικής & 
Τεχνολογικής αξίας.

14. Τα με αριθμό Π1/1324/31−7−2012, Π1/1325/31−7−2012, 
Π1/1326/31−7−2012, Π1/1327/31−7−2012, Π1/1328/31−7−2−12, 
Π1/1329/31−7−2012, Π1/1330/31−7−2012 και Π1/1331/31−7−2012, 
έγγραφα του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προς τον 
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τους Αρχηγούς 
των κομμάτων του Ελληνικού Κουνοβουλίου για ορισμό 
εκπροσώπων.

15. Τα με αριθμό Π1/1759/25−9−2012, Π1/1760/25−9−2012 
Π1/1761/25−9−2012, Π1/1762/25−9−2012 και Π1/1763/25−9−2012, 
υπομνηστικά έγγραφα του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δι−
κτύων προς τον Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, 
τον Γενικό Γραμματέα του Λαϊκού Συνδέσμου «Χρυσή 
Αυγή», τον Πρόεδρο του Κόμματος του Συνασπισμού 
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, τον Πρόεδρο της Ν.Δ. 
και τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.ΑΡ. για ορισμό εκπροσώπων.

16. Το από 6/8/2012 έγγραφο του Κοινοβουλευτικού 
Εκπροσώπου του Κομουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με 
το οποίο δηλώνει ότι το ΚΚΕ δεν θα συμμετέχει πλέον 
με εκπρόσωπο του στην συγκρότηση της Επιτροπής, 
για τους λόγους που αναφέρει σε αυτό.

17. Το με αριθμό Π1/1457/22−8−2012 έγγραφο του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων προς τον Πρόεδρο του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου για ορισμό Συμβούλων για λογαρια−
σμό του ΚΚΕ.

18. Το με αριθμό Π1 /1838/8−10−2012 έγγραφο του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων προς τον Πρόεδρο του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου για ορισμό Συμβούλων για λογαρια−
σμό του Λαϊκού Συνδέσμου «Χρυσή Αυγή».

19. Τα με αριθμό 444/2.8.2012, 472/30.8.2012 και 572/ 
11.10.2012 έγγραφα του Προέδρου του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου.

20. Το με αριθμό 177/13−9−2012 έγγραφο του Συντο−
νιστή της Οργανωτικής Γραμματείας του Πανελληνίου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος.

21. Το με αριθμό 270/20−9−2012 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας 
Δημοκρατίας.

22. Το από 27/9/2012 έγγραφο του γραμματέα της ΚΠΕ 
του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

23. Το από 2/10/2012 έγγραφο του Γραμματέα της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Ανεξάρτητων Ελλήνων».

24. Το με αριθμό 0219/9−10−2012 έγγραφο της Δημο−
κρατικής Αριστεράς.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύ−
ων, που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων 
του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 2286/95 και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297/Α/2003) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
7 του Ν. 3833/10 (ΦΕΚ 40/Α/10) «Προστασία της Εθνικής 
Οικονομίας −Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής πολιτικής», αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Α. Συνιστάται (συγκροτείται) Επιτροπή για την υλο−
ποίηση της προμήθειας «Ρυμουλκά Πλοία» του ΓΕΝ. 
Σημαντικής Οικονομικής και Τεχνολογικής αξίας, που 
αποτελείται από:

α) Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ως Πρόεδρο, αναπλη−
ρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον 
Ειδικό Γραμματέα Αντώνη Οικονόμου του Παναγιώτη 
(ΑΔΤ Ρ 732323) του ιδίου Υπουργείου.

β) Την Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου με ΑΔΤ. ΑΕ. 
139220, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ανα−
πληρώτρια την Βασιλική Σοφιανού του Νικολάου με ΑΔΤ 
Τ.003296 ομοιόβαθμη, ως Μέλη.

γ) Τον Παναγιώτη Πήχα του Αλεξάνδρου με ΑΔΤ. 
Σ.692310, ως εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, με 
αναπληρωτή του τον Δημήτριο Παπαγιαννίδη του Βα−
σιλείου με ΑΔΤ. 583 ΓΕΝ Β3/16−3−2010.

δ) Τον Ιωάννη Τσουρούτα του Γεωργίου με ΑΔΤ. 
Ν142417, ως εκπρόσωπο του Συνασπισμού της Ριζοσπα−
στικής Αριστεράς, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη 
Βαμβουρέλη του Ευστρατίου με ΑΔΤ. Ν. 106525.

ε) Τον Ιωάννη Γκουλούση του Αντωνίου με ΑΔΤ. 
412/29.3.2004 του ΓΕΝ, ως εκπρόσωπο του Πανελληνίου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος, με αναπληρωτή του τον Πα−
ναγιώτη Τρυφιάτη του Δημοσθένους με ΑΔΤ. ΑΙ.016382.

στ) Τον Νικόλαο Φατούση του Χρήστου με ΑΔΤ. Α−1147, 
ως εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, με αναπλη−
ρωτή τον Ίωνα Πανίδη του Στυλιανού με ΑΔΤ. ΑΕ.547952.

ζ) Την Αγγελική Μυλωνά του Περικλή με ΑΔΤ. Π.284088, 
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρω−
τή τον Κωνσταντίνο Εφεντάκη του Μάρκου με ΑΔΤ. 
Φ.027279, ομοιόβαθμο ως μέλη, σε αντικατάσταση του 
εκπροσώπου του Λαϊκού Συνδέσμου «Χρυσή Αυγή».

η) Τον Δημήτριο Ναυπλιώτη του Δημοσθένους με ΑΔΤ. 
ΑΙ.500229, ως εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς, 
με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο Τσουρινάκη του 
Αντωνίου με ΑΔΤ. ΑΑ.052482

θ) Την Θεολογία Γναρδέλλη του Δημητρίου με ΑΔΤ. 
Μ.688173 Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ανα−
πληρώτρια την Αγγελική Βαυρουδή του Όθωνος με ΑΔΤ. 
Χ.026618, ομοιόβαθμο, ως Μέλη σε αντικατάσταση του 
εκπρόσωπου του Κουμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

Εκπρόσωποι των Υπουργείων, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 4 του Ν. 2286/1995, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 8 του Ν. 2741/99.

α) Υπουργείο Οικονομικών ο Ευθύμιος Νάτσος του Γε−
ωργίου με ΑΔΤ: ΑΕ 501840 με αναπληρωτή τον Δημήτριο 
Καραβία του Εμμανουήλ με ΑΔΤ: ΑΙ 672535

β) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων ο Γεώργιος Βαλσαμίδης 
του Εμμανουήλ με ΑΔΤ. ΑΕ.525399, με αναπληρωτή τον 
Σπυρίδωνα Νομικό του Νικολάου με ΑΔΤ. ΑΑ.097655.

Β. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την προμήθεια του 
είδους «Ρυμουλκά πλοία» του ΓΕΝ, (τεμ. 6), Σημαντικής 
οικονομικής και Τεχνολογικής αξίας, προϋπολογισθεί−
σας δαπάνης 22.000.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.

Άρθρο 2

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος 
με βαθμό τουλάχιστον Α΄, υποδεικνυόμενος, με τον ανα−
πληρωτή του, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2286/ 
95 (ΦΕΚ 19/Α/99), όπως ισχύουν σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 564/ΥΟΔΔ/17.12.2012.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

 F
   Αριθμ. 96 (2)

Διαπιστωτική πράξη λήξης θητείας της Επιτροπής 
Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.  

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τις 
διατάξεις για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, του Μέ−
ρους Α΄ εδαφ. β΄, και των άρθρων 6, 280 I κα 283 παρ. 4.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/τ.Α΄) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπά−
νες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, 
κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές (ΦΕΚ 
138/ τ.Α΄/9−8−2010) και ειδικότερα του άρθρου 12 αυτού 
σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλο−
γικών Παραβάσεων. 

5. Τις αριθμ. 6878.17−8−2010 (ΦΕΚ 1303/τ.Β΄/2010), 
10450/23−12−2010 ΦΕΚ 2247/τ.Β΄/31−12−2010, 693/15.2.2011 
(ΦΕΚ 430.τ.Β΄/17.3.2011), 1846/4−5−2011(ΦΕΚ 1113/τ.Β΄/ 
3.6.2011) και 878/20.4.2012 (ΦΕΚ 1346/τ.Β΄/25.4.2012) απο−
φάσεις με τις οποίες συγκροτήθηκε και τροποποιήθηκε 
η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβά−
σεων του άρθρου 12 του Ν. 3870/2010. 

6. Το αριθμ. 414/9−11−2012 έγγραφο της Επιτροπής 
Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων σύμφωνα 
με το οποίο περατώθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος 
των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφί−
ων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειακών και δημοτικών 
συμβούλων καθώς και των υποχρεώσεων αυτών, όπως 
απορρέουν από το Ν. 3870/2010, διαπιστώνουμε:

 Τη λήξη της θητείας των μελών της Επιτροπής Ελέγ−
χου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων καθόσον ολο−
κλήρωσε το έργο της σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 17 Δεκεμβρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ 
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   Αριθμ. Απόφ. 4/27−11−2012 (3)
Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των Καθηγητών
του Τ.Ε.Ι Αθήνας (Ν. 4009/2011 και Ν. 4076/2012).

  Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

  Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 5 παρ. 2στ και τα άρθρα 18, 19, 20, 78 παρ. 

3 του Ν. 4009/2011.
β) το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 4076/2012 (που αντικαθι−

στά το άρθρο 9 παρ. 5 περίπτωση ε΄ του Ν. 4009/2011).
γ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
δ) τη με 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 από−
φαση με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου 
και Αντιπροέδρων του ΤΕΙ Αθήνας.

ε) την προηγούμενη απόφαση Συνέλευσης του ΤΕΙ 
Αθήνας (2/22−03−2012) βάσει της οποίας εκδόθηκε η με 
αρ. φύλλου 2055/28−06−2012 υπουργική απόφαση, 

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 μετά από σύμφωνη γνώ−
μη της Διεύθυνσης της Σχολής αποφασίζει την προκή−
ρυξη των θέσεων Καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας.

2. Η προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων καθη−
γητών όλων των βαθμίδων γίνεται με απόφαση του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι Αθήνας, κατόπιν εισήγησης της 
Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο έχει κατανεμηθεί 
η θέση με βάση τη σχετική απόφαση του Ιδρύματος, 
ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της 
Σχολής. Η απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας 
αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση της σχετικής 
πίστωσης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

3. Στην προκήρυξη αναφέρονται οπωσδήποτε η βαθ−
μίδα, η Σχολή, το Τμήμα 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 της 
Συνέλευσης του Τμήματος μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Διεύθυνσης της Σχολής. Η απόφαση για τον καθο−
ρισμό του γνωστικού αντικειμένου γίνεται με βάση τις 
ανάγκες του Τμήματος και 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 
αίτησή του. Το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να καλύπτει 

έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης ή τέχνης με 
εύρος τουλάχιστον μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας. 

5. Αν μετά από την παρέλευση 1 μηνός από την απόφα−
ση του Ιδρύματος για προκήρυξη θέσης ΕΠ ή της ημερο−
μηνίας αίτησης μέλους ΕΠ για εξέλιξη, η Συνέλευση του 
Τμήματος δεν αποφασίσει την προκήρυξη της θέσης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ανωτέρω άρθρο, 
η προκήρυξη γίνεται από τη Διεύθυνση της Σχολής. 

6. 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,

Δικαιολογητικά 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. H 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 του Τμήματος 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 του οικείου Τμήματος 
της Σχολής. Τα δημοσιεύματα 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 γνωστο−
ποίηση του σχετικού ΦΕΚ προκήρυξης η Συνέλευση του 
Τμήματος κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης 
της Σχολής συγκροτεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, 
ειδική επταμελή επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης καθη−
γητών.

John
Highlight

(διόρθ. ΤΕΙ Αθ. 25/4/2013)
Callout
(Με διορθώσεις βάσει απόφ. Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας α.π. 4477 - 25/4/2013)
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2. Οι επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών όλων 
των βαθμίδων απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνη−
τές πρώτης βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις 
βαθμίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή, και 
από αναπληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοι−
χης βαθμίδας, με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν 
υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο 
της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγη−
τή 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 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 ισάριθ−
μα αναπληρωματικά τους προέρχονται από το μητρώο 
εξωτερικών μελών που προβλέπεται στην επόμενη πα−
ράγραφο, από τα οποία ένα τακτικό και ένα αναπληρω−
ματικό μέλος, που πληροί τους όρους της παραγράφου 
2, προέρχονται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Τα 
υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη μπορεί να προέρχονται είτε 
από το μητρώο εσωτερικών μελών (μητρώο του ΤΕΙ 
Αθήνας) που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο, 
είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών. Τα εξωτερικά 
και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνο−
νται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών, 
αντίστοιχα, τα οποία ορίζονται ομοίως σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παραγράφου 1. Εάν για οποιονδήποτε 
λόγο η Συνέλευση του Τμήματος δεν συγκροτεί την 
επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης εντός της προθεσμίας της 
παραγράφου 1, στη συγκρότηση προβαίνει υποχρεωτικά 
ο Διευθυντής της Σχολής, εντός δύο (2) μηνών από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, μετά 
από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της Σχολής. 

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 ανά τμήμα και σύμφωνα με το γνωστικό αντι−
κείμενο 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 άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και 
ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης 
βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημε−
δαπής και της αλλοδαπής. Τα μητρώα εγκρίνονται από 
τη Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας και δημοσιεύονται σε 
διακριτή θέση στον ιστότοπο του ΤΕΙ Αθήνας. 

β) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτρο−
πής ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρα−
γράφου 1, με βάση το επιστημονικό έργο στο ίδιο ή αν 
δεν υπάρχει σε συναφές γνωστικό αντικείμενο όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2. Τα ονόματά τους, μαζί 
με τα βιογραφικά τους σημειώματα, δημοσιοποιούνται 
με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Σχολής στον 
ιστότοπο του ΤΕΙ Αθήνας και της Σχολής. 

γ) Για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση του 
μητρώου εξωτερικών μελών, τα εξωτερικά μέλη των επι−
τροπών 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 υπάρ−
χει καταχωρημένος καθηγητής αλλοδαπού ομοταγούς 
Α.Ε.Ι. ο οποίος πληροί τους όρους της παραγράφου 2, 
το εξωτερικό μέλος της επιτροπής επιλέγεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία 
της παραγράφου 1, μεταξύ καθηγητών αλλοδαπών ομο−
ταγών Α.Ε.Ι. που πληρούν τους όρους της παραγράφου 
2. Για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση του μη−
τρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα εσωτερικά 
και εξωτερικά μέλη της επιτροπής επιλέγονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος από τους επίσημους καταλό−
γους των υπηρετούντων εκπαιδευτικών του ΤΕΙ−Αθήνας 
και των υπηρετούντων εκπαιδευτικών των υπολοίπων 
ΑΕΙ της χώρας αντίστοιχα με τη διαδικασία των παρα−
γράφων 1,2 και 3.

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 Συνέλευση του Τμήματος με πλήρως 
και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση 
επίκλησης λόγου ασθενείας καθηγητών ή ερευνητών 
της ημεδαπής απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από 
δημόσιο νοσοκομείο. 

6. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη 
συγκρότηση της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης, μαζί 
με την πρόσκληση για τη σύγκλησή της, κοινοποιείται 
αμέσως από τον Προϊστάμενο σε όλα τα μέλη της επι−
τροπής, καθώς και στους Διευθυντές (Κοσμήτορες) των 
Σχολών και στους Προέδρους (Πρυτάνεις) των Α.Ε.Ι. στα 
οποία ανήκουν. 

7. Αν παρέλθει προθεσμία ενός (1) μηνός που προ−
βλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και η 
Συνέλευση του Τμήματος δε συγκροτήσει την ειδική 
επταμελή επιτροπή, η συγκρότηση της επιτροπής γί−
νεται από τη Διεύθυνση της Σχολής με ευθύνη του 
Διευθυντή της Σχολής. 

Εφόσον η επιτροπή συγκροτηθεί η σύνθεσή 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 Προϊστάμενο του Τμήματος, το 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 του οικείου Τμήμα−
τος. Αμέσως μετά τη συγκρότηση της επιτροπής και σε 
κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών η γραμματεία 
της Διεύθυνσης γνωστοποιεί στους υποψηφίους τη σύν−
θεση 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 έργου 
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τους. Αν για κάποιο υποψήφιο παρέλθει άπρακτη η προ−
θεσμία αυτή, η διαδικασία συνεχίζεται νόμιμα και χωρίς 
την υπόδειξη αξιολογητών από την πλευρά του υποψη−
φίου αυτού. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών 
συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προϊσταμένου 
του οικείου Τμήματος 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 στο μέτρο που αυτό 
δεν είναι εφικτό, καθηγητές ή ερευνητές της ημεδαπής 
από το μητρώο των εξωτερικών μελών και να ζητήσει 
από καθέναν τους γραπτή αξιολόγηση για όλους τους 
υποψήφιους. Ομοίως θα ζητήσει γραπτές αξιολογήσεις 
από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδείχθηκαν από 
τον κάθε υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα 
μητρώα του Ιδρύματος και δεν περιλαμβάνονται στα 
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλο−
γής ή εξέλιξης. Οι αξιολογητές καταθέτουν τις γραπτές 
αξιολογήσεις τους στη γραμματεία της Σχολής μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από 
την έκδοση της σχετικής απόφασης της επιτροπής. Αν 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής της αξιολό−
γησης, η διαδικασία συνεχίζεται νόμιμα χωρίς αυτή. Οι 
γραπτές αξιολογήσεις κοινοποιούνται από τη γραμμα−
τεία του Τμήματος στον Προϊστάμενο, στο Διευθυντή 
της Σχολής, στα μέλη της επιτροπής για την επιλογή ή 
εξέλιξη και στους 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 
ολοκλήρωση της κατάθεσης των γραπτών αξιολογήσε−
ων της προηγούμενης παραγράφου ή μετά την άπρακτη 
πάροδο της σχετικής προθεσμίας, η επιτροπή συνεδριά−
ζει για την επιλογή ή εξέλιξη του καθηγητή ύστερα από 
πρόσκληση του Προϊσταμένου, η οποία κοινοποιείται 
στα μέλη της επιτροπής τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν από τη συνεδρίασή 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 με−
λών της επιλέγει τον πρόεδρο μεταξύ των εσωτερικών 
μελών της. Αν, κατά τη συνεδρίαση αυτή, διαπιστωθεί 
έλλειψη απαρτίας, η επιτροπήθέτει προθεσμία μίας 
εβδομάδας και κατόπιν συνεδριάζει εκ νέου στον ίδιο 
τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη, αφού προηγηθεί 
ξεχωριστή πρόσκληση. Κατά την επαναληπτική συνε−
δρίαση, υπάρχει 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 συνεδρίαση, στην οποία υπάρχει απαρτία, κανένα 
εσωτερικό μέλος της επιτροπής δε συγκεντρώσει την 
απαιτούμενη πλειοψηφία για να επιλεγεί ως Πρόεδρός 
της τότε προεδρεύει ο Προϊστάμενος του οικείου Τμή−
ματος σε νέα συνεδρία, η οποία γίνεται υποχρεωτικώς 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προηγούμενη, σε 
ημερομηνία που καθορίζεται με νέα πρόσκληση του 
Διευθυντή της Σχολής. Τα μέλη της επιτροπής μπορούν 
να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις και μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο Προϊστάμενος του Τμή−
ματος δεν συγκαλεί την επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης 
εντός μηνός μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
υποψηφιοτήτων, στη σύγκληση προβαίνει υποχρεωτικά 
ο Διευθυντής της Σχολής μέσα σε είκοσι 20 ημέρες από 
την ημερομηνία κατά την οποία ο Προϊστάμενος 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 
χωριστή ψηφοφορία τον δεύτερο καταλληλότερο υπο−
ψήφιο, εφόσον υπάρχει. Για την επιλογή συντάσσεται 
ειδικά αιτιολογημένο πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει: 

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

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

iii) 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 και υποβάλλεται στο Διευθυντή 
της Σχολής και στον προϊστάμενο του Τμήματος. Ο 
προϊστάμενος του Τμήματος κοινοποιεί το πρακτικό 
στους υποψηφίους.

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 νομι−
μότητας και τον διορισμό του επιλεγέντος. Ο Προϊ−
στάμενος του Τμήματος κοινοποιεί το πρακτικό στους 
υποψηφίους.
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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 θέσης 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1. Ο Προϊστάμενος του 
Τμήματος έχει 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 
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 επό−
μενη Βαθμίδα, με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες 
που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011. Οι 
αιτήσεις για εξέλιξη υποβάλλονται στη Συνέλευση του 
Τμήματος. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
για προκήρυξη της θέσης, αφού εξασφαλίσει τη σύμφω−
νη γνώμη της Διεύθυνσης της Σχολής, διαβιβάζεται από 
τον Διευθυντή στον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας ο οποίος 
την διαβιβάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση της σχετικής 
πίστωσης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011, οι 
οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία 
της μονιμοποίησης.

Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους 
μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις 

μόνιμων καθηγητών εφαρμογών, τις οποίες και κατα−
λαμβάνουν έως την εξέλιξή τους στη Βαθμίδα του Επί−
κουρου Καθηγητή, διατηρώντας τη μονιμότητά τους στη 
Βαθμίδα αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 
κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή 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−
νιμοποίησή τους, διατηρούν τη μονιμότητά 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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ
 F    

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)

  Διορθώνεται η παράγραφος 3 της υπ’ αριθμ. 131400/ 
31420/2−11−2012 περίληψης η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ. 3155/27−11−2012 (τ.Β΄) και αφορά στην υπ’ αριθμ. 
Φ.109327/21919/29−10−2012 απόφαση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΡΟΝΤΟΣ ΝΙ−
ΚΟΛΑΣ ον. πατρός ΚΙΤΣΟΣ γεν.16−2−1954 στην Αλβανία, 
ως προς το όνομα του πατέρα του εν θέματι, 

από το εσφαλμένο ΚΟΤΣΟΣ 
στο ορθό ΚΙΤΣΟΣ

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) 
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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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