
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυ-
ντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.

2 Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχο-
λείων.

3 Κανονιστική Απόφαση Συγκλήτου σχετικά με τις 
διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, επιλογής και 
περιοδικής αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέχρι τη δημο-
σίευση του Οργανισμού του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

4 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Αλεξάν-
δρας Πρέντζα του Ιωάννη, μέλους Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμή-
ματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

5 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Χριστό-
δουλου Ζέκα του Νικολάου, μέλους Εργαστηρι-
ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμή-
ματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.353.1/37/207574/Ε3 (1)
  Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευ-

θυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 1304/1982 

(Α΄ 144), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 56 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3848/2010 
(Α΄ 71), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Κε-
φαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), του άρθρου 46 του 
ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 
(Α΄ 78) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 20 και των παρ. 
6 και 7 του άρθρου 24.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. 8/20-11-2017 Πράξη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 203039/
Β1/22-11-2017 έκθεση της ΓΔΟΥ ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Κυρώνουμε τον ακόλουθο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, 
ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

577898 ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 40,37

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Aggelos
Highlight
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 Αριθμ. Φ.1923/178887/23-10-2017/Η2 (2)
Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχο-

λείων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 

5 και της παρ. 1 εδαφ. Α του άρθρου 7 του ν. 694/1977 
(Α΄264) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανι-
κής Μειονότητας εις Δ. Θράκην».

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 3 και της παρ. 1 
του άρθρου 4 του ν. 695/1977 (Α΄264) «Περί ρυθμίσεως 
θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπι-
κού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδα-
γωγικής Ακαδημίας».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2986/2002 
(Α΄ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3304/
2005 (Α΄16) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρη-
σκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού».

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/
2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 65, 67 και 68 του 
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

7. Τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 1024/1979 (Α΄288) «Περί 
συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών διά τους Μου-
σουλμάνους Δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς 
των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, 
αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/
νίκης, του τρόπου διορισμού αυτών και ρυθμίσεων θε-
μάτων υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών».

8. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 39/1992 (Α΄19) 
«Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης».

9. Το άρθρο 1 του π.δ. 98/2007 (Α΄121) «Σύσταση θέσεων 
για Μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουρ-
γούς των μειονοτικών δημοσίων σχολείων της Θράκης».

10. Την αριθμ. Ζ2/182/29-4-1999 (Β΄555) υπουργική 
απόφαση «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονο-
τικών Σχολείων».

11. 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 (Α΄ 98).

12. Το π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει».

13. Το άρθρο 1 του π.δ. 70/2015, (Α΄ 114) «Ανασύσταση 
και Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

14. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την υπ’ αριθμ. 95260/Γ1/7-6-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 277/2017): «Διορισμός Ανα-
πληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

16. Την με αριθμ. πρωτ. 175372/Υ1/2014 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για «Μετα-
βίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσε-
ων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματεί-
ας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους 
Προϊσταμένους αυτοτελών Υπηρεσιακών Μονάδων 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄2988)», 
όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 197109/Α1/
04-12-2015 (Β΄ 2654) όμοια απόφαση.

17. Την με αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 
(ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) υπουργική απόφαση «Διορι-
σμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

18. Την με αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/2012 
(Β΄1340) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδι-
κότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστα-
μένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων των διδασκόντων».

19. Το πραγματικό γεγονός ότι έχουν μεταβληθεί τα 
αριθμητικά στοιχεία των μαθητών που φοιτούν κατά την 
τελευταία τριετία στα αναφερόμενα μειονοτικά σχολεία 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

20. Την με αριθμ. 184954/ΓΔ4/2-11-2016 εγκύκλιο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Μεταβολές Σχολικών Μονά-
δων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
σχολικού έτους 2016-2017».

21. Την με αριθμ. Φ. 8.2/2.1/4512/12-06-2017 εισήγηση 
της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα: «Ανακαθορι-
σμός οργανικότητας μειονοτικών σχολείων».

22. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού,

23. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 1966/1991 (Α΄ 147) «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε:

Α. Τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων, σε 
δασκάλους του Ελληνόγλωσσου και του Μειονοτικού 
Προγράμματος, των παρακάτω μειονοτικών σχολείων, 
ως εξής:

Κατηγορία μεταβολής: Υποβιβασμός
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ 
ΟΡΓΑΝ. 

ΝΕΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73

Μ/κό Δημ. Σχ. 
Διδυμοτείχου από 4/θ σε 2/θ 1 1
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2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ 
ΟΡΓΑΝ. 

ΝΕΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73

Μ/κό Δημ. 
Σχ. Κεντητής από 6/θ σε 4/θ 2 2

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ 
ΟΡΓΑΝ. 

ΝΕΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73

1. Μ/κό Δημ. Σχ. 
Αμαξάδων από 4/θ σε 2/θ 1 1

2. Μ/κό Δημ. Σχ. 
Αράτου από 4/θ σε 2/θ 1 1

3. Μ/κό Δημ. Σχ. 
Κοπτερού από 4/θ σε 2/θ 1 1

Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία ήδη λειτουργούν, τα τελευταία σχολικά έτη, με την προτει-
νόμενη νέα οργανικότητα, λόγω εγγραφής σε αυτά αριθμού μαθητών κατά πολύ μικρότερου από τον προβλεπόμενο 
της παλαιάς οργανικότητας.

Β. Κατηγορία μεταβολής: Υποβιβασμός
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ 
ΟΡΓΑΝ. 

ΝΕΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73

Μ/κό Δημ. Σχ. Πολιάς από 2/θ σε 0/θ 0 0

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ 
ΟΡΓΑΝ. 

ΝΕΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73

1. Μ/κό Δημ. Σχ. 
Προσηλίου από 2/θ σε 0/θ 0 0

2. Μ/κό Δημ.Σχ. 
Σατρών από 2/θ σε 0/θ 0 0

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ 
ΟΡΓΑΝ. 

ΝΕΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ 73

1. Μ/κό Δημ. Σχ. 
Μαυροματίου από 2/θ σε 0/θ 0 0

2. Μ/κό Δημ. Σχ. 
Μιράνων από 2/θ σε 0/θ 0 0

3. Μ/κό Δημ. Σχ. 
Τσούκας από 2/θ σε 0/θ 0 0

Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία, ήδη βρίσκονται, τα τελευταία σχολικά έτη, σε προσωρινή 
αναστολή της λειτουργίας τους, λόγω έλλειψης μαθητών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57990 Τεύχος Β’ 4341/13.12.2017

 Αριθμ. 7735 (3)
Κανονιστική Απόφαση Συγκλήτου σχετικά με τις 

διαδικασίες προκήρυξης θέσεων, επιλογής και 

περιοδικής αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτι-

κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέχρι τη 

δημοσίευση του Οργανισμού του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 4η/28.11.2017) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131), 
όπως ισχύει τροποποιηθείς.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ-
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», καθώς και την κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ.
Δ6.1127865/ΕΞ2010/30.09.2010 απόφαση.

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3 και 5 του άρθρου 
29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 27 
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», με τις οποίες αντικαταστάθηκε η πα-
ράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

5. Την αριθμ. 126603/Ζ2/29.07.2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ 
4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, «Οδηγίες σχετικά με την υλοποί-
ηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 27 
και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις 
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π.».

6. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις των π.δ. 147/2009 (Α΄ 189), 117/2002 
(Α΄ 99) και 118/2002 (Α΄ 99).

8. Το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο Οργανισμός 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4485/2017.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

την προσωρινή ρύθμιση των διαδικασιών προκήρυξης 
θέσεων, επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του Ειδι-
κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέχρι τη δημοσίευση 
του Οργανισμού του Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Προκήρυξη Θέσεων - 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

1. Η προκήρυξη για την επιλογή προσωπικού θέσεων 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) πραγ-
ματοποιείται έπειτα από πρόταση της Συνέλευσης του 
Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής (ανάλογα 
με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία έχει κατανεμη-
θεί η θέση) προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ή με 
απόφαση της Συγκλήτου στην περίπτωση που η συγκε-
κριμένη θέση ανήκει στο Πανεπιστήμιο.

2. Εφόσον υπάρχουν Τομείς, αρχική προϋπόθεση για 
την προκήρυξη είναι η σχετική εισήγηση της Γενικής 
Συνέλευσης του οικείου Τομέα προς το οικείο Τμήμα.

3. Η εισήγηση ή η πρόταση για την προκήρυξη της 
θέσης πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς 
την αναγκαιότητα της, την κατηγορία, το γνωστικό αντι-
κείμενο και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για 
την κάλυψή της.

4. Η προκήρυξη, η οποία προβλέπει επιλογή με ανοι-
χτή διαδικασία, δημοσιεύεται, με Απόφαση Πρύτανη και 
μετά από έλεγχο νομιμότητας της, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

5. Το Ίδρυμα ανακοινώνει με έγγραφο του στον ημερή-
σιο τύπο, όπως ο νόμος ορίζει, την προκήρυξη της θέσης, 
με αποκλειστική προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτή-
των τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της τελευ-
ταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης και κοινοποιείται 
σε όλα τα Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας καθώς 
και σε συναφείς με το αντικείμενο της θέσης επιστημο-
νικούς φορείς, και αναρτάται στους δικτυακούς τόπους 
της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας και του Ιδρύματος.

6. Στην προκήρυξη καθορίζονται:
α) Η κατηγορία προσωπικού, η εισαγωγική κατά κατη-

γορία (Π.Ε. ή Τ.Ε.) βαθμίδα, το αντικείμενο και η ακαδημα-
ϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση.

β) Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κα-
τάληψη της προκηρυσσόμενης θέσης, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις (παρ. 1γ, 2γ και 3γ του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να υπο-
βληθούν από τους υποψηφίους, και ο τρόπος υποβολής 
αυτών, η αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή των 
σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, ο τρόπος και η 
διαδικασία πλήρωσης της θέσης και κάθε άλλη λεπτομέ-
ρεια που κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη ενημέρωση 
των υποψηφίων.

7. Οι αιτήσεις και τα σχετικά νόμιμα και αναγκαία δικαι-
ολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία της αρμόδιας 
ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η θέση μέσα 
στην αποκλειστική προθεσμία της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου.

8. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά υποβαλλό-
μενα μαζί με την αίτηση είναι:

α) Αντίγραφο των πτυχίων και των λοιπών τίτλων 
σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης των πτυχίων και των 
τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να 
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υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, με υποχρέωση προσκό-
μισης της βεβαίωσης ισοτιμίας το αργότερο κατά τον 
χρόνο της κρίσης.

β) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με συνοπτική ανάλυ-
ση των προσόντων των ενδιαφερόμενων.

γ) Άλλα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται στην προ-
κήρυξη ως απαραιτήτως συνυποβαλλόμενα με την αί-
τηση.

9. Τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο πρέπει 
να συνοδεύεται και από τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα 
δημοσίευσης. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της 
προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των 
αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκει-
ται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπλη-
ρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφο-
ρούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

10. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η γραμ-
ματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία 
υποβλήθηκαν οι αιτήσεις καταγράφει σε σχετικό πίνακα 
κατά αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υπο-
ψηφίων και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά τους 
όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές αιτήσεις των 
υποψηφίων και τον διαβιβάζει μαζί με τον φάκελο κάθε 
υποψηφίου στην εισηγητική επιτροπή του άρθρου 2 του 
παρόντος.

Άρθρο 2
Εισηγητική Επιτροπή

1. Εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 10 
του προηγούμενου άρθρου, συγκροτείται με απόφα-
ση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ανάλογα με την 
ακαδημαϊκή μονάδα που προκήρυξε τη θέση, τριμελής 
εισηγητική επιτροπή, η οποία αποτελείται α) από τον 
Διευθυντή Τομέα ή τον Πρόεδρο του Τμήματος, εφόσον 
δεν υπάρχουν Τομείς, ή από τον Κοσμήτορα ή από τον 
Πρύτανη, β) από έναν καθηγητή ή υπηρετούν τα λέκτορα 
του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με 
αυτό της προκηρυχθείσας θέσης και γ) από ένα μέλος 
της ίδιας κατηγορίας προσωπικού, ίδιας ή ανώτερης βαθ-
μίδας, το οποίο ανήκει στο οικείο Τμήμα ή Σχολή ή Εκ-
παιδευτικό ίδρυμα και είναι του ιδίου ή συγγενέστερου 
γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας 
θέσης.

2. Αν δεν υπηρετεί μέλος αυτής της κατηγορίας προ-
σωπικού στην ακαδημαϊκή μονάδα που προκήρυξε τη 
θέση, τότε η επιτροπή συμπληρώνεται με μέλος της ίδιας 
κατηγορίας προσωπικού άλλης ακαδημαϊκής μονάδας 
του ίδιου ή άλλου ιδρύματος, με ίδιο ή συγγενές γνω-
στικό αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης.

3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ή 
δεν ορισθεί εντός διαστήματος σαράντα (40) ημερών 
το μέλος της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., τότε 
στη συγκρότηση της επιτροπής μετέχει αντ' αυτού, τρί-
τος καθηγητής ή λέκτορας κατά τον τρόπο που ορίζεται 
ανωτέρω, εφόσον ανήκει στο ίδιο ή συγγενέστερο αντι-
κείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης.

4. Η ανωτέρω εισηγητική επιτροπή, μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τον ορισμό της, 
υποβάλλει στο αντίστοιχο συλλογικό όργανο γραπτή 
εισηγητική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται:

α) Πίνακας των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά, στον 
οποίο καταγράφονται τα τυπικά τους προσόντα.

β) Αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των υποψη-
φίων με βάση την ουσιαστική κρίση της επιτροπής για το 
βαθμό ανταπόκρισης τους στα κατά νόμο απαιτούμενα 
προσόντα, καθώς και στους όρους της προκήρυξης.

γ) Αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.
Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση επιδίδεται και στους 

υποψηφίους διά της οικείας γραμματείας εντός πέντε (5) 
ημερών από την κατάθεσή της. Οι υποψήφιοι μπορούν 
να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα προς το αρμόδιο όργα-
νο που προκήρυξε τη θέση, εντός πέντε (5) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της εισηγητικής έκθεσης. 
Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες για την υποβολή 
τόσο της γραπτής εισηγητικής έκθεσης της ανωτέρω 
επιτροπής όσο και των σχετικών υπομνημάτων των υπο-
ψηφίων, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτά.

Άρθρο 3
Διαδικασία Επιλογής

1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την υποβολή της γραπτής εισηγητικής έκ-
θεσης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ή μετά την 
άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας της παρ. 4 
του άρθρου 2 του παρόντος, συνέρχεται το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο για να αποφασίσει για την πλήρω-
ση της θέσης, το οποίο ανάλογα με τη μονάδα που 
προκήρυξε τη θέση είναι η Συνέλευση του Τμήματος 
ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος του 
Ιδρύματος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του 
Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Πρύτανη 
αντίστοιχα.

Στο όργανο αυτό συμμετέχουν, πέραν των νομίμως 
ορισθέντων μελών, και τρία μέλη της αντίστοιχης κατη-
γορίας προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.), του ιδίου 
ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της 
προκηρυχθείσας θέσης και τα οποία υπηρετούν στη μο-
νάδα. Τα τρία αυτά μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται 
και το μέλος που συμμετείχε στην εισηγητική επιτροπή, 
εφόσον υπηρετεί στο ίδρυμα, ορίζονται με απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα 
υπηρετούν λιγότερα από τρία μέλη, ο αριθμός των μελών 
του αρμόδιου για την πλήρωση της θέσης συλλογικού 
οργάνου, συμπληρώνεται με μέλη της ίδιας κατηγορίας 
προσωπικού και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού 
αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, από 
άλλη ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος. Αν δεν υπάρ-
χουν δεν γίνεται συμπλήρωση.

2. Το αρμόδιο όργανο, προκειμένου να προβεί σε ου-
σιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνει υπό-
ψη του όλα τα στοιχεία των φακέλων τους, τη γραπτή 
εισηγητική έκθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτρο-
πής, καθώς και τα υπομνήματα που τυχόν υποβλήθη-
καν προς αυτήν από τους υποψηφίους. Διαπιστώνει 
ποιοι από αυτούς έχουν τα τυπικά προσόντα και τις 
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προϋποθέσεις που προβλέπονται για την προκηρυ-
χθείσα θέση, αποκλείει από την κρίση όσους δεν κα-
τέχουν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα και στη συνέχεια 
προβαίνει στην αξιολογική κρίση όλων των λοιπών 
υποψηφίων.

Με απόφαση του ιδίου οργάνου, είναι δυνατή η πρό-
σκληση των υποψηφίων στη συνεδρίαση, προκειμένου 
να αναπτύξουν προφορικά τις σχετικές απόψεις τους και 
να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του 
οργάνου. Οι υποψήφιοι σε κάθε περίπτωση αποχωρούν 
πριν από την έναρξη της συζήτησης.

3. Για την επιλογή ενός υποψηφίου απαιτείται η από-
λυτη υπέρ αυτού πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
συνεδριάζοντος οργάνου. Στην περίπτωση που κανείς 
από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε απόλυτη πλει-
οψηφία, τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για την 
επιλογή ενός εκ των δύο υποψηφίων που πλειοψήφησαν 
κατά την προηγούμενη ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτω-
ση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος 
του οικείου οργάνου. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν 
προσμετρώνται στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Τα 
μέλη που απέχουν από την ψηφοφορία ή δίνουν λευ-
κή ψήφο θεωρούνται απόντα και δεν συγκαταλέγονται 
στον αριθμό των παρόντων, χωρίς όμως αυτό να έχει επί-
πτωση στην απαρτία. Υποδεικνύεται, επίσης, με χωριστή 
ψηφοφορία ο δεύτερος καταλληλότερος υποψήφιος, 
εφόσον υπάρχει.

4. Οι εργασίες του αρμόδιου για την επιλογή οργάνου, 
ολοκληρώνονται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού το 
οποίο υποβάλλεται μαζί με το φάκελο της υπό πλήρωσης 
θέσης στον Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη 
λήψη της σχετικής απόφασης. Ο υποψήφιος που τελι-
κά επιλέγεται για την προκηρυχθείσα θέση, διορίζεται, 
έπειτα από έλεγχο νομιμότητας, με σχετική πράξη του 
οικείου Πρύτανη που εκδίδεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε 
αυτόν του σχετικού πρακτικού και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Επαναπροκήρυξη πλήρωσης της θέσης

1. Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 1 του παρόντος είναι δυνατή 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Αν δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις μετά από σχετική 
προκήρυξη.

β. Αν αιτιολογημένα κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία 
επιλογής υποψηφίου για την κάλυψη της προ κηρυχθεί-
σας θέσης.

γ. Αν ο υποψήφιος που επιλέχθηκε, μετά το διορισμό 
του δεν ανέλαβε υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο ή υπέ-
βαλε στο οικείο ίδρυμα δήλωση του ν. 1599/1986 περί 
μη αποδοχής του διορισμού του στη θέση για την οποία 
επελέγη.

2. Η ως άνω επαναπροκήρυξη γίνεται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας 
απόφασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
μηνών από τον χρόνο κατά τον οποίο διαπιστώνεται 

η συνδρομή μιας εκ των προϋποθέσεων α, β και γ της 
προηγούμενης παραγράφου και εφόσον σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, διατηρείται η σχετική πίστωση. 
Είναι δυνατή η επαναπροκήρυξη της θέσης σε διαφο-
ρετική Κατηγορία (ΠΕ ή TE) και, εφόσον πρόκειται για τις 
κατηγορίες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σε 
διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 5
Περιοδική Αξιολόγηση Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.

1. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. που δεν ανήκουν 
στην καταληκτική βαθμίδα, τόσο τα ήδη υπηρετού-
ντα όσο και εκείνα που θα διοριστούν βάσει των δια-
δικασιών που περιγράφονται στα άρθρα 1 έως 4 της 
παρούσης, αξιολογούνται κατά τη διαδικασία της κρί-
σης τους για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα σύμφω-
να με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εξέλιξης 
μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ανάλογα με την κατη-
γορία προσωπικού στην οποία ανήκει το κρινόμενο 
μέλος.

2. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
που ανήκουν στην καταληκτική βαθμίδα, αξιολογούνται 
κάθε τετραετία με βάση την ποιότητα και ποσότητα του 
παρεχόμενου έργου τους, όπως το έργο αυτό προβλέ-
πεται στην κείμενη νομοθεσία ανά κατηγορία προσω-
πικού και αναλόγως των καθηκόντων που τους έχουν 
ανατεθεί από την οικεία ακαδημαϊκή μονάδα. Για την 
εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις 
δραστηριότητας που τα μέλη των κατηγοριών αυτών 
υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως, σύμφωνα με τον 
ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, καθώς 
και η αξιολόγηση του διδακτικού τους έργου από τους 
φοιτητές, εφόσον υπάρχει. Για τη συμπλήρωση της τε-
τραετίας δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που διανύθηκε 
σε άδεια άνευ αποδοχών. Για την έναρξη της διαδικα-
σίας αξιολόγησης υπεύθυνη είναι η εκάστοτε ακαδη-
μαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος. 
Στην περίπτωση που ο αξιολογούμενος δεν ανήκει σε 
Τμήμα ή Σχολή αλλά υπάγεται απευθείας στο Ίδρυμα 
υπεύθυνη για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης 
είναι η Διεύθυνση Διοικητικού του Ιδρύματος. Η αξιο-
λόγηση πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που 
ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση 
της Σχολής ή η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος, ανά-
λογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει ο 
αξιολογούμενος, αποτελούμενη από δύο μέλη Δ.Ε.Π. 
και ένα μέλος καταληκτικής βαθμίδας της κατηγορίας 
προσωπικού στην οποία υπάγεται ο αξιολογούμενος, 
το οποίο ανήκει στην ίδια με αυτόν ακαδημαϊκή μονά-
δα και είναι του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικει-
μένου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο μέλος, 
τότε ως τρίτο μέλος της επιτροπής ορίζεται μέλος κα-
ταληκτικής βαθμίδας της κατηγορίας προσωπικού στην 
οποία υπάγεται ο αξιολογούμενος, το οποίο υπηρετεί 
στο οικείο ΑΕΙ και είναι του ίδιου ή συναφούς γνωστι-
κού αντικειμένου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου 
μέλους, στην επιτροπή μετέχει αντ’ αυτού τρίτο μέ-
λος Δ.Ε.Π., το οποίο ανήκει στην οικεία ακαδημαϊκή 
μονάδα.
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2. Τα μέλη των παραπάνω κατηγοριών των οποίων η 
αξιολόγηση είναι αρνητική, επαναξιολογούνται εντός 
διετίας από την αρνητική αξιολόγηση.

3. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για 
παραμέληση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή τη δι-
άπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, ο Πρόε-
δρος του Τμήματος ή ο Κοσμήτορας υποχρεούται να 
ενημερώσει τον Πρύτανη, ο οποίος προβαίνει στις πει-
θαρχικές ενέργειες που προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις.

4. Προβλέπονται επιβραβεύσεις στα μέλη των ανωτέ-
ρω κατηγοριών που έχουν λάβει θετική αξιολόγηση, στο 
πλαίσιο κατ’ αναλογίαν εφαρμογής των προβλεπομένων 
στο άρθρο 22 του ν. 4009/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 5336 (4)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Αλεξάν-

δρας Πρέντζα του Ιωάννη, μέλους Εργαστηρια-

κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμή-

ματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 746/1970 (ΦΕΚ: 267/12.12.1970) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2013 (ΦΕΚ: Α΄ 137) «Με-

τονομασία Τμήματος και ίδρυση, συγκρότηση, κατάρ-
γηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων».

3. Την. 117/14-08-2014 (ΦΕΚ: 513/ΥΟΔΔ/25.8.2014) 
απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων, σε συνδυασμό με την Φ.120.61/43/134749/
Β2/27.8.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ 
για το διορισμό Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ: 83/Α/11.5.2016).

5. Την 162818/29.9.2017 (ΦΕΚ: 993/Γ/9.10.2017) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Α.Ε.Ι. της 
χώρας.

6. Την 2879/16.10.2017 πράξη του Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, ανάληψης καθηκόντων σε θέση 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Την 2883/16.10.2017 διαπιστωτική πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ένταξης σε συ-

σταθείσα οργανική θέση Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

8. Το 488/21.11.2017 έγγραφο του Προέδρου του Τμή-
ματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
του Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων (συνεδρία 688/31.10.2017).

10. Το έγγραφο 365/30.10.2017 του Διευθυντή του 
Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία 1/30.10.2017).

11. Την, από 30.10.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης.
12. Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Φιλολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
της Πρέντζα.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αλεξάνδρας Πρέντζα 
του Ιωάννη, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, 
καθορίζεται ως εξής: «Γενική Γλωσσολογία με έμφαση 
στην Κατάκτηση και Εκμάθηση της Γλώσσας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 27 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 5333 (5)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Χριστό-

δουλου Ζέκα του Νικολάου, μέλους Εργαστηρι-

ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμή-

ματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 746/1970 (ΦΕΚ: 267/12.12.1970) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2013 (ΦΕΚ: Α΄ 137) «Με-

τονομασία Τμήματος και ίδρυση, συγκρότηση, κατάρ-
γηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων».

3. Την 117/14-08-2014 (ΦΕΚ: 513/ΥΟΔΔ/25.8.2014) 
απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων, σε συνδυασμό με την Φ.120.61/43/134749/
Β2/27.8.2014 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ 
για το διορισμό Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ: 83/Α/11.5.2016).

5. Την 162818/29.9.2017 (ΦΕΚ: 993/Γ/9.10.2017) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
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σκευμάτων, μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα 
Α.Ε.Ι. της χώρας.

6. Την 2876/16.10.2017 πράξη του Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, ανάληψης καθηκόντων σε θέση 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Την 2883/16.10.2017 διαπιστωτική πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ένταξης σε συ-
σταθείσα οργανική θέση Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

8. Το 486/21.11.2017 έγγραφο του Προέδρου του Τμή-
ματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
του Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων (συνεδρία 688/31.10.2017).

10. Το έγγραφο 18/31.10.2017 της Διευθύντριας του 
Τομέα Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία 3/31.10.2016).

11. Την, από 25.10.2017 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
12. Το Διδακτορικό Δίπλωμα του University of St. 

Andrews St.Andrews-United Kingdom του Ζέκα.
13. To γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Χριστόδουλου Ζέκα 
του Νικολάου, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, 
καθορίζεται ως εξής: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 27 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043411312170008*


		2017-12-18T09:43:46+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




