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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)  

 *Μεταφορά θέσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας.

  Με την υπ’ αριθμ. 3997/14.03.2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 A΄/ 
7.6.2010), όπως ισχύει, ύστερα από τις γνωμοδοτήσεις: 
α) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Νομαρ−
χίας Αθηνών και Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΝΑ. Αθη−
νών − Πειραιώς, όπως διατυπώθηκε στο με αριθμό 21/ 
31.08.2010 πρακτικό και β) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − 
Στερεάς Ελλάδας, όπως διατυπώθηκε στο με αριθμό 
3/16.09.2011 πρακτικό και το με αριθμό Τ.Τ. 9693/31.01.2012 
έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, όπου διατυπώνεται 
η σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειάρχη, μετα−
τάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου της Περιφέρειας Αττικής Νο−
μική Ολυμπίτου του Νικολάου, εκπαιδευτικής βαθμίδας 
ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού − Λογιστικού, στην Αποκε−
ντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, με 
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της, με το βαθμό και 
το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης Υπηρεσίας Δημοσιο−
νομικού Ελέγχου Νομού Λάρισας: 2879/21.03.2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 323Γ΄/ 2012. 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
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19180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

      Αριθμ. Φ80000/28875/1856 (2)
Τροποποίηση των παρ. α΄ και δ΄ της κοινής υπουργικής 

απόφασης Φ9/ΟΙΚ. 1012/1993 (ΦΕΚ Β΄ 425). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.1976/1991 

(ΦΕΚ 184, Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 
(ΦΕΚ 98, Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ 372/1995 (ΦΕΚ 201 Α΄) «Μετα−
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/ 
1992 (ΦΕΚ 102, Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 
2234 Β΄), απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 110 /2011 (ΦΕΚ 243, Α΄), «Διο−
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ9/οικ.1012/ 
1993 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 425) αντι−
καθίσταται ως εξής: «Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Νοσηλευτή−τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή−τριας».

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 της ανωτέρω κοινής υπουρ−
γικής απόφασης απαλείφεται.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ/33005 (3)
Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./95047/ 

29.07.2010 (ΦΕΚ 1506/τ.Β΄/6.9.2010) υπουργικής από−
φασης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α΄/17.5.99) 

«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/10.3.2000) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», 
όπως διορθώθηκε στο Φ.Ε.Κ. 123/24−04/2000 τ. Α΄.

3. Την υπ’ αριθμ. 130342/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β/2011) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄/98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφα−
σης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ5β/οικ. 1962/21−9−2000 (ΦΕΚ 1268/
τ.Β΄/19.10.2000) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορι−
σμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, δι−
αδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση 
σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας 
λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό 
Κερδοσκοπικό και μη κερδοσκοπικό Τομέα».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ./126064/19.12.2003 (ΦΕΚ 
1916/τ.Β΄/23.12.2003) υπουργική απόφαση με θέμα «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ5β/οικ. 1962/ 
21.9.2000 (ΦΕΚ 1268/τ.Β΄/19.10.2000) υπουργικής απόφα−
σης».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./95047/29.07.2010 (ΦΕΚ 1506/
τ.Β΄/6.9.2010) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ./126064/19−12−
2003 (ΦΕΚ 1916/τ.Β΄/23.12.2003) υπουργικής απόφασης».

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΙδ/Γ.Π.70440/8−7−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης με θέμα «Συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών για 
την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 της υπ’ 
αριθμ. Υ5β/οικ. 1962/21−9−2000 (ΦΕΚ 1268/τ.Β΄/19.10.2000) 
υπουργικής απόφασης».

9. Την ενότητα II της ως άνω 6 αναφερόμενης απόφα−
σης σύμφωνα με την οποία όλες οι Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα 2 
του Ε.Π. «Υγεία−Πρόνοια» του Γ΄ ΚΠΣ λειτουργούν με 
άδεια ίδρυσης.

10. Το γεγονός ότι οι φορείς οφείλουν να συμμορ−
φωθούν με τις διαπιστωθείσες, από τις Τριμελείς Επι−
τροπές, ελλείψεις−αποκλίσεις, στις κτιριακές και λοιπές 
εγκαταστάσεις καθώς και στον εξοπλισμό.

11. Το γεγονός ότι η προσαρμογή των φορέων στις 
παρατηρήσεις των Τριμελών Επιτροπών δεν έχει ακόμα 
ολοκληρωθεί κυρίως λόγω έλλειψης πόρων.

12. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται 
στους φορείς.

13. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ελέγ−
χει και διοικητικά και οικονομικά τις Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας, αποφασίζουμε:

Την παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οίκ./95047/
29.07.2010 (ΦΕΚ 1506/τ.Β΄/6.9.2010) υπουργικής απόφασης 
με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
Υ5β/Γ.Π.οικ./126064/19−12−2003 (ΦΕΚ 1916/τ.Β΄/23.12.2003) 
υπουργικής απόφασης» έως 31−12−2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
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(4)     
 *Μεταφορά θέσης στο Πρωτοδικείο Γρεβενών.

  Με την υπ’ αριθμ. 19342/2−3−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2812/2000, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν.3472/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 35 του ν.4024/2011 (Α΄ 226), και μετά τη με 
αριθμό 2/14−2−2012 απόφαση του Πενταμελούς Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, 
μετατάσσεται η Θωμαή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, του Αντωνίου, 
μόνιμη δικαστική υπάλληλος, του Πρωτοδικείου Γρε−
βενών, (με μεταφορά της θέσης της), του κλάδου «Επι−
μελητών Δικαστηρίων», κατηγορίας ΥΕ, σε θέση του 
κλάδου «Γραμματέων», κατηγορίας ΔΕ, του ίδιου δικα−
στηρίου, ύστερα από αίτησή της, επειδή είναι κάτοχος 
απολυτηρίου Λυκείου και έχει τα απαιτούμενα νόμιμα 
προσόντα. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουρ. Δικ/νης 1980/6−3−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 330/Γ΄/ 2012.

  Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(5)     

 *Μεταφορά θέσης στο ΥΠ.ΠΟ.Τ., στην Κ΄ Εφορεία 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

  Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/10900/2−2−2012 από−
φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκ−
δόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 29/24−1−2012 θετικής γνω−
μοδότησης του Α΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του ΥΠΠΟΤ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 
παρ. 5 του Ν.4024/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν.3230/2004 και του άρθρου 
70 του Ν.3528/2007, μετατάσσεται η Βλαχονικολού Ευ−
αγγελία του Κωνσταντίνου, υπάλληλος με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Ε΄ βαθμό, 
με την ίδια σχέση εργασίας, από την ενιαία ειδικότητα 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ του ΥΠ.ΠΟ.Τ, με ταυ−
τόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει, 
στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στην Κ΄ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με 
τον αυτό βαθμό (Ε) της ΔΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα 
απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠ.ΠΟ.Τ./581/14−2−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 332/Γ΄/20112.

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
F

(6)     
 *Μεταφορά θέσης στο ΥΠ.ΠΟ.Τ., στο Βυζαντινό

και Χριστιανικό Μουσείο .

 Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/10879/1−2−2012 από−
φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που 
εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 29/24−1−2012 θετικής 
γνωμοδότησης του Α΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του ΥΠΠΟΤ και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν.3230/2004 και του 
άρθρου 70 του Ν.3528/2007, μετατάσσεται η Χριστάκη 
Ελευθερία του Χρήστου, υπάλληλος με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Ε΄ βαθμό, με την 
ίδια σχέση εργασίας, από την ειδικότητα Συντηρητών 
Αρχαιοτήτων ΔΕ του ΥΠ.ΠΟ.Τ, με ταυτόχρονη μεταφο−
ρά της οργανικής θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα 
Διοικητικών ΠΕ του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στο Βυζαντινό και Χρι−
στιανικό Μουσείο, με τον αυτό βαθμό (Ε) και της ΠΕ 
κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο 
τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠ.ΠΟ.Τ./626/14−2−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 332/Γ΄/ 2012.

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
F

(7)  
 *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Πατρέων.

  Με την υπ’ αριθμ. 32197/15−03−2012 απόφαση του Δη−
μάρχου Πατρέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 183 και 79 του Ν.3584/07, του άρθρου 
35 παρ. 5 του Ν.4024/2011, της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/
ΟΙΚ. 25958/15−12−2011 εγκυκλίου του ΥΠ.ΔΙΟΚ..ΜΕΤ. και 
ΗΔ. και την υπ’ αριθμ. 44/2012 γνωμοδότηση του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με−
τατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος με σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου Ντάνου Περσεφόνη του Ευαγγέλου, 
από την θέση κατηγορίας − κλάδου ΥΕ Εργατών Κοιμη−
τηρίων, στην ανώτερη κατηγορία−κλάδο ΔΕ Διοικητικού 
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης (κατάργηση ΥΕ 
Εργατών Κοιμητηρίων − σύσταση ΔΕ Διοικητικού), επει−
δή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πατρέ−
ων: 35/02−03−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 23811/4482/2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 331/τ.Γ΄/ 2012.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Πάτρας
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ

F

(8)     
 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΝΙ−

ΚΟΛΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ−
ΝΗΣ, στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής 
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του
ν. 3908/2011 (2η περίοδος 2011), όπως ισχύει, για την 
ενίσχυσή της με το κίνητρο της επιχορήγησης και 
το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής. 

 Με την υπ’ αριθμ. 3430/Π03/6/00024/Σ/Ν.3908/2011/20−
3−2012 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κε−
ντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν.3908/2011, όπως ισχύει και ειδικότερα στην 
κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών 
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Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού 
σχεδίου (2η περίοδος 2011) της επιχείρησης ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (φορέας), 
που αφορά στον Εκσυγχρονισμό και Αναβάθμιση Μο−
νάδας Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων σε Ξενοδοχείο 
4* (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10), 
στη θέση Δ.Δ. Καλλιθέας του Δήμου Κασσάνδρας της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους 
επένδυσης ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα εννέα 
χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα 
δύο λεπτά (1.239.839,32 €) και ενισχυόμενου κόστους 
ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτώ 
ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (1.228.008,29 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τετρακόσιες ενε−
νήντα μία χιλιάδες διακόσια τρία ευρώ και τριάντα δύο 
λεπτά (491.203,32 €), ήτοι ποσοστό 40,00% του ενισχυό−
μενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχο−
ρήγησης και της φορολογικής απαλλαγής.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 15,00 που αντιστοιχούν σε 8,75 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 50,50 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη 
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία 
έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 

F

(9)    
 *Μεταφορά θέσης στην Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας.

  Με την υπ’ αριθμ. 75368(1852)/5−03−2012 απόφαση του 
Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 
35 του Ν. 4024/2011 και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15−12−2011 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 216800/7894/
27−10−2011 όμοια (ΦΕΚ 1057/Γ΄/9−12−2011) αναφορικά με 
τη μετάταξη του υπαλλήλου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Μαυροφίδη Αλέξανδρου του Κωνσταντίνου 
με σχέσης εργασίας ΙΔΑΧ από την εκπαιδευτική βαθ−
μίδα ΔΕ ειδικότητας Διοικητικών − Γραμματέων στην 
εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−
Οικονομικού, κατά το μέρος που αφορά στη θέση στην 
οποία διενεργείται η ανωτέρω μετάταξη και συγκεκρι−
μένα: Αντικαθίσταται το «σε κενή οργανική θέση ΙΔΑΧ 
εκπαιδευτική βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού−
Οικονομικού» με το «με ταυτόχρονη μεταφορά της θέ−
σης που κατέχει».

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 330/τ.Γ΄/2012.

  Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

(10)     
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στη Βαρβαρά Ζωή του Αποστόλου. 

 Με την υπ’ αριθμ. 1560/21−3−2012 απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη Σερρών, που εκδόθηκε με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ.4018/1959 (Α΄ 247), του άρθρου 1 
παρ. 4 του Π.Δ.23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39), του 
άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43), του άρθρου 186 παρ. 
II περ. Ζ αριθ. 17 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) και της παρ. 6 
της Γ.Π.Κ.Μ. 1327/2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Κε−
ντρικής Μακεδονίας (Β΄ 1040), χορηγείται στη Βαρβαρά 
Ζωή του Αποστόλου, κάτοικο Σερρών, άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει 
τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνι−
κών υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ 

F
(11)    

 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού στην Παλιοστρατζή Διαλεχτή του Σπύρου. 

 Με την υπ’ αριθμ. 1562/21−3−2012 απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη Σερρών, που εκδόθηκε με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ.4018/1959 (Α΄ 247), του άρθρου 
1 παρ. 4 του Π.Δ.23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39), 
του άρθρου 1 του Ν.2026/1992 (Α΄ 43), του άρθρου 186 
παρ. II περ. Ζ αριθ. 17 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) και της παρ. 
6 της Γ.Π.Κ.Μ. 1327/2011 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας (Β΄ 1040), χορηγείται στην Παλι−
οστρατζή Διαλεχτή του Σπύρου, κάτοικο Νέου Σκοπού 
Σερρών, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια 
οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ 

F
   Αριθμ. πράξης 4/23.3.2012 (12)
  Πράξη 4/23.3.2012 της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

  Αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 1404/1983 

(Φ.Ε.Κ. 173/24.11.83 τ. Α΄) «περί δομής και λειτουργίας των 
Τ.Ε.Ι.» όπως ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 
69/20.3.2007 τ. Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2009 (Φ.Ε.Κ. 202/2.10.2009 
τ. Α΄) «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνο−
λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 19 και 78 του Ν. 4009/2011 
(Φ.Ε.Κ. 195/6.9.2011 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπονδών και διεθνοποίηση των ανώ−
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

5. Την πράξη της 15/8.12.2011, που έχει δημοσιευτεί στο 
Φ.Ε.Κ. 3194/30.12.2011 τ. Β΄.

6. Το γεγονός ότι, στο με αριθμ. Φ16/27200/Ε5 έγγραφο 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων αναφέρεται ότι, η αριθμ. 15/8.12.2011 πράξη 
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της Συνέλευσης του Ιδρύματος «Διαδικασία εκλογής, 
εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Ε.Π. στο πλαίσιο των 
μεταβατικών διατάξεων τον άρθρου 78 τον Ν. 4009/2011», 
δεν συμφωνεί με τα οριζόμενα, στις σχετικές διατάξεις 
του Ν. 4009/2011 και ως εκ τούτου πρέπει να τροπο−
ποιηθεί.

7. Την προφορική σχετική ενημέρωση του Προέδρου 
του Ιδρύματος, αποφασίζει ομόφωνα:

Τροποποιεί την πράξη της 15/8.12.2011, που δημοσιεύ−
τηκε στο Φ.Ε.Κ. 3194/30.12.2011 τ. Β΄, σχετικά με τη δια−
δικασία εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Ε.Π. 
στο πλαίσιο των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 
78 του Ν. 4009/2011 ως εξής:

Η διαδικασία εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγη−
τών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις οποίες εκδίδεται 
προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του Ν. 4009/2011 ή έχει 
υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη 
καθηγητή, μετά την 1.7.2011, έως τη δημοσίευση του 
Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά ρυθμίζεται προσωρινά ως ακολούθως:

Α. Έναρξη διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης μέλους 
Ε.Π.

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται στον 
Πρόεδρο του Ιδρύματος μέσω της Σχολής, στην οποία 
ανήκει το Τμήμα που υπηρετεί.

Σε περίπτωση εξέλιξης, να αποδεικνύεται ότι έχει διανύ−
σει την απαιτούμενη προϋπηρεσία στη Βαθμίδα που υπη−
ρετεί και έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εξέλιξή του.

2. Εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα (όσο 
υφίσταται), για έναρξη διαδικασίας εξέλιξης.

3. Απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος (όσο υφί−
σταται) ή του Συμβουλίου της Σχολής (μετά τη συ−
γκρότηση της Κοσμητείας), για έναρξη διαδικασίας 
εξέλιξης.

4. Έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου του Τμή−
ματος (όσο υφίσταται) ή του Συμβουλίου της Σχολής 
(μετά τη νέα συγκρότηση), από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά, για έναρξη διαδικασίας.

5. Σύνταξη προκήρυξης που υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, η οποία αποστέλλεται στο 
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων για έλεγχο ύπαρξης κενής οργανικής θέσης και 
σχετικής πίστωσης και δημοσίευση στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.).

6. Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση του 
αντίστοιχου Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(Φ.Ε.Κ.), η προκήρυξη δημοσιεύεται με φροντίδα του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι., στον τύπο δύο τουλάχιστον φορές, 
με διαφορά δέκα τουλάχιστον ημέρες η μία δημοσίευση 
από την άλλη, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης και σε μία ευρείας κυκλοφορίας 
της έδρας τον Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Η προκήρυξη γνωστοποιείται σε επιστημονικά ή επαγ−
γελματικά έντυπα, σε όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. 
και σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, 
καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση 
των Ελλήνων Επιστημόνων του εξωτερικού.

7. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε−
ρών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας 
δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη 
γραμματεία τον Τμήματος (όσο υφίσταται) ή της Σχο−
λής (μετά τη συγκρότηση της Κοσμητείας), οι αιτήσεις 

των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση 
δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να 
είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνο−
δεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική 
ανάλυση του επιστημονικού έργου σε τρία αντίτυπα, 
καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. 
Η διδακτορική διατριβή υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο. 
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα 
από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει 
και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέ−
πει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτ−
λοι 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 βιογραφικό σημείωμα, η συνοπτική ανά−
λυση των επιστημονικών εργασιών κατατίθενται και σε 
ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα σε CD ή άλλο απο−
θηκευτικό μέσο. Η διδακτορική διατριβή υποβάλλεται 
και σε ηλεκτρονική μορφή στο αντίστοιχο αποθηκευ−
τικό μέσο, εφόσον είναι διαθέσιμη σε τέτοια μορφή και 
απαιτείται από την υπό πλήρωση θέση. Για το διορισμό, 
ή την εξέλιξη στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. μέλους Ε.Π. που 
ήδη υπηρετεί, δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή νόμιμων 
δικαιολογητικών και αρκεί η υποβολή επικυρωμένων 
από την αρμόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. αντιγράφων τους, 
τα οποία βρίσκονται στον υπηρεσιακό του φάκελο και 
υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το νόμο, ότι το περι−
εχόμενό τους ισχύει και δεν μεσολάβησε γεγονός που 
θα αποτελούσε λόγο εκπτώσεως από το λειτούργημα 
ή νόμιμο κώλυμα διορισμού.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης 
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για δια−
σαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά 
από την οικεία εισηγητική επιτροπή την Επιτροπή Επι−
λογής και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα.

Β. Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής εκλογής ή εξέ−
λιξης.

1. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση 
του αντίστοιχου τεύχους της Εφημερίδας της Κυβερ−
νήσεως (Φ.Ε.K.). δημοσίευσης της προκήρυξης, συγκρο−
τείται η Επιτροπή Επιλογής και εξέλιξης καθηγητών 
(Εκλεκτορικό Σώμα), από τον Πρόεδρο τον Τ.Ε.Ι. Πειραιά, 
μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της αντίστοιχης 
Σχολής ή Παραρτήματος και γνώμη του Συμβουλίου 
του Τμήματος (όσο υφίσταται), που ανήκει η εν λόγω 
θέση. Οι Επιτροπές Επιλογής, των καθηγητών για όλα 
τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Πειραιά αποτελούνται από επτά 
(7) μέλη, τα οποία ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμί−
δα από αυτήν στην οποία ανήκει η υπό πλήρωση θέση. 
Τέσσερα (4) μέλη, από αυτά προέρχονται από το Μη−
τρώο των Εσωτερικών Μελών της αντίστοιχης Σχολής ή 
άλλων Σχολών του Ιδρύματος με επιστημονικό έργο στο 
ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείμενο 
με εκείνο της υπό πλήρωσης θέσης ή του υπό εξέλιξη 
καθηγητή και τρία (3) μέλη, που επιλέγονται από το 
Μητρώο Εξωτερικών Μελών όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011.

Για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση των μη−
τρώων:
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α. Τα Εσωτερικά Μέλη, με τους αναπληρωτές τους, 
θα ορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, μετά 
από τεκμηριωμένη εισήγηση της αντίστοιχης Σχολής 
ή Παραρτήματος και γνώμη του Συμβουλίου του αντί−
στοιχου Τμήματος (όσο υφίσταται).

β. Τα Εξωτερικά Μέλη, με τους αναπληρωτές τους, 
επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνω−
μόνων που τηρεί η Α.ΔΙ.Π., όπως προβλέπεται στην παρ. 
2 του άρθρου 70 του Ν.4009/2011. Στην περίπτωση που 
δεν υπάρχει αντίστοιχο Μητρώο Εξωτερικών Μελών 
στην Α.ΔΙ.Π. για το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, τα 
εξωτερικά μέλη θα ορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της αντίστοι−
χης Σχολής ή Παραρτήματος και γνώμη του Συμβουλίου 
του αντίστοιχου Τμήματος (όσο υφίσταται).

2. Η Επιτροπή Επιλογής, συνεδριάζει για την επιλογή, 
ή εξέλιξη του καθηγητή, ύστερα από πρόσκληση του 
Προϊσταμένου του Τμήματος (όσο υφίσταται) ή του Δι−
ευθυντή της Σχολής (Κοσμήτορα) και επιλέγει τον πρόε−
δρο μεταξύ των Εσωτερικών της μελών. Η Επιτροπή έχει 
απαρτία αν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά 
μέλη, αυξανόμενο κατά ένα, δηλαδή πέντε (5) μέλη, εκ 
των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της που δεν ανήκει 
στο ίδρυμα και αποφασίζει με πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών της. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να αιτιο−
λογούν την ψήφο τους. Η απόφαση του σώματος των 
μελών περιλαμβάνει οπωσδήποτε κατάσταση των υπο−
ψηφίων με τα προσόντα τους, κατάσταση υποψηφίων 
οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τη θέση 
που πρόκειται να πληρωθεί, την αιτιολογία της ψήφου 
κάθε μέλους, τον αριθμό των ψήφων κάθε υποψήφιου 
και το όνομα του υποψήφιου που τυχόν εκλέγεται.

Στο συνολικό αριθμό των μελών της Επιτροπής Επιλο−
γής δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης 
άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η 
Γ.Σ. του Τμήματος, με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη 
απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθε−
νείας απαιτείται απαραιτήτως βεβαίωση από δημόσιο 
νοσοκομείο. Εφόσον η Επιτροπή Επιλογής συγκροτηθεί 
σε σώμα, η σύνθεσή της δεν μεταβάλλεται παρά μόνο 
εάν μέλος της παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη 
άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον ο αριθμός 
των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής Επιλογής είναι 
μικρότερος από επτά (7) ή δεν καλύπτει τα ποσοστά που 
ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο, το μέλος αυτό 
αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο 
αναπληρωματικό μέλος, μέσα από κατάλογο αναπληρω−
ματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότησή της.

Για να εκλεγεί ο υποψήφιος απαιτείται να έχει λά−
βει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 
των μελών της Επιτροπής Επιλογής, που δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη του τέσσερα. Αν οι υποψήφιοι εί−
ναι περισσότεροι από δύο και κανένας δεν λάβει την 
απόλυτη αυτή πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβά−
νεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο που 
έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και εκλέγεται αυτός 
που λαμβάνει την ανωτέρω απόλυτη πλειοψηφία. Αν 
υπάρχουν ισοψηφίες, για να προκύψουν οι δύο υπο−
ψήφιοι γίνεται επιμέρους ψηφοφορία. Εάν κανείς από 
τους υποψηφίους δεν εκλεγεί, η προκήρυξη θεωρείται 
άγονη. Εάν ο Προϊστάμενος του Τμήματος (όσο υφί−
σταται) ή ο Διευθυντής της Σχολής (Κοσμήτορας ) δεν 

συγκαλεί την Επιτροπή Επιλογής για την εκλογή και 
εξέλιξη Καθηγητή, η Επιτροπή Επιλογής συγκαλείται 
υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του ιδρύματος, μέσα 
σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατά την 
οποία ο Προϊστάμενος του Τμήματος (όσο υφίσταται) 
ή ο Διευθυντής της Σχολής (Κοσμήτορας) όφειλε να 
τη συγκαλέσει. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του 
Ιδρύματος προεδρεύει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στην 
συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής.

Η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των υπο−
ψηφίων γίνεται ύστερα από αξιολόγηση των σχετικών 
στοιχείων του φακέλου τους. Επίσης η Επιτροπή μπορεί 
να ζητήσει από κάθε υποψήφιο να παρουσιάσει διδακτι−
κό υλικό και βοηθήματα τα οποία ανέπτυξε σε μαθήματα 
που δίδαξε, να εξηγήσει μεθόδους διδασκαλίας ή αξιο−
λόγησης που ανέπτυξε−χρησιμοποίησε, να παρουσιάσει 
με μορφή σύντομης διάλεξης ένα θέμα του γνωστικού 
του αντικειμένου κ.α.

Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης ολο−
κληρώνεται μέσα σε δύο μήνες από τον ορισμό της 
επιτροπής αξιολόγησης και μπορεί να παραταθεί με 
αίτημα της επιτροπής για ένα ακόμη μήνα στην πε−
ρίπτωση που η επιτροπή κρίνει απαραίτητη την προ−
σκόμιση και εξέταση συμπληρωματικών στοιχείων από 
τους υποψηφίους.

Γ. Η παραπάνω καθοριζόμενη από τις παραγράφους 
Α και Β διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στις πε−
ριπτώσεις μονιμοποίησης.

Δ. Ο διορισμός, κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης, καθηγητή, 
γίνεται με πράξη τον Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, μετά από έλεγχο νομιμότητας από τον 
Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και έγγραφη παροχή της 
πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Κατά της πράξης του Προέδρου μπορεί να ασκηθεί 
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, από οποιονδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον, εντός εξήντα (60) ημερών από τη 
δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση 
αυτής για τον έλεγχο της νομιμότητας της προσβαλ−
λόμενης πράξης.

Η πράξη 15/8.12.2011 της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Πει−
ραιά που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 3194/30.12.2011 τ.Β΄ 
δεν ισχύει.

Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί καμία δαπάνη, να δη−
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ  

F
(13)    

 *Μεταφορά θέσης στο Κέντρο Υγείας Θέρμης του 
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο». 

 Με την υπ’ αριθμ. 318/15−2−2012 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 67, 
69 και 74 του Ν. 3528/2007, και των άρθρων 33 και 35 
του Ν. 4024/2011, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος 
του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Νικόλαος Γιάννης, κατηγορίας 
και κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ειδικότητας 
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πλυντών σκευών εργαστηρίου, σε θέση κατηγορίας και 
κλάδου ΥΕ Επιμελητών στο Κέντρο Υγείας Θέρμης του 
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», με ταυτόχρονη μεταφορά της θέ−
σης του.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 329/Γ΄/2012. 

 Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
(14)     

 *Μεταφορά θέσης από το Ψ.Ν. Κέρκυρας
στο Γ.Ν. Κέρκυρας. 

 Με την αριθμ. 366/16−03−2012 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου−Ιονίων 
Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3599/07 
(ΦΕΚ 176/Α/1.08.07), τις διατάξεις του εβδόμου άρθρου 
του Ν. 3755/09 (ΦΕΚ 52/Α/30.03.09) και τις διατάξεις των 
άρθρων 33 και 35 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) 
και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 05/15−04−2009 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν. Κέρκυρας, της υπ’ 
αριθμ. 3/10−07−2009 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων του Ψ.Ν. Κέρκυρας και της υπ’ 
αριθμ. 3/30−6−2011 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του Γ.Ν. Κέρκυρας, μετατάσσεται η ΚΟΥΛΟΥΡΗ 
ΕΥΑΝΘΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, μόνιμη υπάλληλος του Ψ.Ν. 
Κέρκυρας, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Προσωπικού Εστία−
σης, ειδικότητας Βοηθού Μάγειρα στο Γ.Ν. Κέρκυρας, με 
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της και με το βαθμό 
που κατέχει, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισμό. 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 322/Γ΄/22.3.2012.

 Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

(15)    
 *Μεταφορά θέσης από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Ατ−

τικής «Δρομοκαΐτειο» στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρι−
νίου. 

 Με την υπ’ αριθμ. 270/29.02.2012 κοινή απόφαση του 
Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου−Ιονίων Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και 
της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του εβδόμου άρθρου του Ν.3755/09 (ΦΕΚ 
52/Α/30.03.2009), τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) και τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν.3599/07 (ΦΕΚ176/Α/1.08.07) και κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 2108/02.06.2011 θετικής απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», της υπ’ αριθμ. 23/12.07.2011 
γνωμοδότησης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪ−
ΤΕΙΟ» και της υπ’ αριθμ. 18/29.09.2011 γνωμοδότησης 
του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος 
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪ−
ΤΕΙΟ» ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατηγορίας 
ΥΕ κλάδου Εργατών στο Γ.Ν. Αγρινίου, με ταυτόχρονη 
μεταφορά της θέσης του και με το βαθμό που κατέχει, 
χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον κρα−
τικό προϋπολογισμό. 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 335/Γ΄/26.3.2012.

 Οι Διοικητές

   6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, 
 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς Ιονίων Νήσων, Ηπείρου
 και Αιγαίου και Δυτικής Ελλάδας

 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02011751004120008*

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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