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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ17/6138/457 (1)

  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για το έτος 2014.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της 

παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/
Α΄/12.11.2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).

3. Την με αριθ. Φ32/28706/3354/2012 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Θέση 
σε ισχύ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» (ΦΕΚ 697/Β΄/9.3.2012).

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στη πα−
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011)

5. Τη με αριθμ. 2/70738/0022/28.9.2012 απόφαση της 
22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ., σύμφωνα με την 
οποία η ισχύς των αποφάσεων για υπερωριακή απα−
σχόληση αρχίζει άμα την δημοσίευσή τους.

6. Τη με αριθμ. 329/2013 (ΦΕΚ Β΄/1655) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ 
Παπαδόπουλου» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 
1208/2013 (ΦΕΚ Β΄/1718) απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Το με αριθμ. πρωτ. 1530803/29.1.2014 σχετικό έγγρα−
φο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

9. Την ανάγκη προσφοράς υπερωριακής απασχόλη−
σης από τους υπαλλήλους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε της Δι−
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Αν−
θρωπίνου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Προμηθειών, της 
Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού, της Διεύθυνσης Προσω−
πικού Ελέγχου και Κίνησης Αμαξ/χιων, της Διεύθυνσης 
Κυκλοφορίας Αμαξ/χιων, της Υπηρεσίας Οργάνωσης 
και Διαχείρισης Οδικών Μέσων, της Διεύθυνσης Επι−
βατικών Μεταφορών, της Διεύθυνσης Εμπορευματικών 
Μεταφορών, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Μεταφορών και Διαχείρι−
σης Κρίσεων, της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, του 
Τμήματος Επιθεώρησης, του Τμήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας και του Γραφείου Προέδρου και Διευθύνο−
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ντος Συμβούλου και Γραμματεία Διοικητικού Συμβου−
λίου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την προσφορά υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας για το έτος 2014 για τους υπαλλήλους 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά 
υπάλληλο, ως εξής:

Διευθύνσεις και Τμήματα Σύνολο
Υπαλλήλων ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ

ΩΡΕΣ
Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών 26 6.240

Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού 20 4.800
Δ/νση Προμηθειών 7 1.680
Δ/νση Τροχαίου Υλικού 18 4.320
Δ/νση Προσωπικού Ελέγχου 
και Κίνησης Αμαξ/χιων 280 67.200

Δ/νση Κυκλοφορίας 
Αμαξ/χιων 338 81.120

Υπηρεσία Οργάνωσης και 
Διαχείρισης Οδικών Μέσων 36 8.640

Δ/νση Επιβατικών 
Μεταφορών 19 4.560

Δ/νση Εμπορευματικών 
Μεταφορών 27 6.480

Δ/νση Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 7 1.680

Δ/νση Διαχείρισης 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας 5 1.200

Δ/νση Ασφάλειας Μεταφο−
ρών και Διαχείρισης Κρίσεων 2 480

Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών 1 240
Τμήμα Επιθεώρησης 2 480
Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας 2 480
Γραφείο Προέδρου 
και Διευθύνοντος Συμβούλου 
και Γραμματεία Διοικητικού 
Συμβουλίου

3 720

2. Εγκρίνουμε την προσφορά νυκτερινής εργασίας ή 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ωρών για το έτος 2014 για 
τους υπαλλήλους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε μέχρι δεκαέξι (16) 
ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, ως εξής:

Διευθύνσεις και 
Τμήματα

Σύνολο
Υπαλλήλων

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΩΡΕΣ

Δ/νση Προσωπικού 
Ελέγχου και Κίνη−
σης Αμαξ/χιων

280 13.440 6.720

Δ/νση Κυκλοφορίας 
Αμαξ/χιων

338 16.224 8.112

Υπηρεσία Οργάνω−
σης και Διαχείρι−
σης Οδικών Μέσων

36 1.728 864

Δ/νση Εμπορευμα−
τικών Μεταφορών

27 1.296 648

3. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε−
ρωριακής απασχόλησης, των ωρών νυκτερινής εργασίας 
ή Κυριακών και των εξαιρέσιμων ωρών θα βεβαιώνεται 
στα τέλη κάθε μήνα από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε 
Υπηρεσίας.

4. Η δαπάνη των πραγματοποιούμενων υπερωριών 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1.612.992,00 ευρώ 
ετησίως.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει άμα τη δημοσίευση της 
και έως 31.12.2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 9603/837 (2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας 

Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης Νομού Λακωνίας. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/15−6−1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/30.5.97/Α΄) «διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3.  Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του 
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010). 

4. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής Περι−
φέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ 
σύμφωνα με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 1984/τ.Β΄/22−12−2010). 

5. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/29−3−
2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου “Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο−
λή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου”. 

6. Την αριθμ. 65/2010 (αριθμ. πρωτ. Φ127080/57510/
31−12−2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί λη−
ξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται 
από συνένωση ΟΤΑ με το Ν. 3852/2010».

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σπάρτης που συστάθηκε με 
το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 αποτελείται από επτά (7) 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και υποδιαιρείται 
σε επτά(7) ληξιαρχικές περιφέρειες.

8. Το αριθμ. 52850/31−12−2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγ−
γραφο του Δήμου Σπάρτης με το οποίο προτείνει την 
ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της 
Δημοτικής Ενότητας Σπάρτης στο δημοτικό υπάλληλο 
Διαμαντάκο Κυριάκο του Δημοσθένη κλάδου ΠΕ Διοι−
κητικού, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων, Ληξιάρχου για 
το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Σπάρτης στο 
δημοτικό υπάλληλο Διαμαντάκο Κυριάκο του Δημοσθέ−
νη κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
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H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 7 Φεβρουαρίου 2014 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 5506/437 (3)
Απαλλαγή από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτι−

κής Ενότητας Σπάρτης της Γλιδή Ελένης του Σταύ−
ρου του Δήμου Σπάρτης Ν. Λακωνίας. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/15−6−1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/30.5.97/Α΄) που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/7−6−2010) 

4. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/
29−3−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου “Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενι−
κής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι−
ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου”. 

5. Την αριθμ. 635/14−2−2011 (ΦΕΚ 100/τ.Γ΄/28−2−2011) από−
φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία 
ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο 
της Δημοτικής Ενότητας Σπάρτης στην υπάλληλο Γλιδή 
Ελένη του Σταύρου.

6. Το αριθμ. 52850/31−12−2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
έγγραφο του Δήμου Σπάρτης από το οποίο προκύπτει 
ότι η παραπάνω διορισθείσα ως Ληξίαρχος της Δημο−
τικής Ενότητας Σπάρτης δεν είναι δυνατόν στο εξής να 
εκτελεί χρέη Ληξιάρχου λόγω αποχώρησής της από την 
υπηρεσία (συνταξιοδότηση), αποφασίζουμε:

1. Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της 
Δημοτικής Ενότητας Σπάρτης την Γλιδή Ελένη του 
Σταύρου πρώην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Σπάρτης. 

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Τρίπολη, 7 Φεβρουαρίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. οικ. 13498/694 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2014 για 

το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπεί−
ρου και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του προ−
γράμματος: “I.C.E.” 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 282, παρ. 1. (ΦΕΚ 87/
Α΄/07−07−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27−10−2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄/09−09−1999).

4. Του φακέλου του, σε εξέλιξη, συγχρηματοδοτούμε−
νου του έργου «Ι.CE. Innovation, Culture and Creativity for 
a new Economy» (Project Code: 15 −1.1) με το ακρωνύμιο 
«I.C.E.» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE − ITALY 
2007−2013».

5. Την υπ’ αριθμ 110896/4529/11−11−2013 απόφαση της 
κας Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου με θέμα με θέμα Συ−
γκρότηση Ομάδας Εργασίας του έργου «I.C.E. Innovation, 
Culture and Creativity for a new Economy» (Project Code: 
Ι5 −1.1).

6. To γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Ιωαννίνων που 
αποτελούν την ομάδα έργου, για να αντιμετωπίσουν 
τις αυξημένες υποχρεώσεις τους (σύνταξη μετάφραση 
κειμένων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση συμ−
βάσεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει συντονι−
σμό και οργάνωση δραστηριοτήτων του προγράμματος 
κ.τ.λ.) όσον αφορά την υλοποίηση του έργου εργάζονται 
και πέραν του κανονικού ωραρίου.

7. Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων υπη−
ρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεως και μετατάξεων 
και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού.

8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των 4.800 €, θα αντιμετωπιστεί 
από πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών «Staff Costs» 
του έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για την εξέλιξη του έργου «I.C.E. 
Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» 
(Project Code: Ι5 −1.1) που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
«GREECE − ITALY 2007−2013».

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ−
ΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ (ΩΡΕΣ/
ΜΗΝΑ

1. Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 20
ΣΥΝΟΛΟ 4 80

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει 
με νεώτερες αποφάσεις μας.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής 
της και μέχρι 31−12−2014. 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 6 Φεβρουαρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

F
      (5)
      Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις Καθηγητών 

όλων των βαθμίδων από τη συγκρότηση των οργά−
νων των Σχολών και μέχρι τη δημοσίευση του Οργα−
νισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς κατά τις διατάξεις του Ν. 4009/2011.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 6η/6−2−2014)

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 Ν. 4009/2011 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011) και τις λοιπές διατά−
ξεις του νόμου αυτού και τροποποιήσεις του.

2. Την αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/350/141732/Β2/9−12−2011 «Ερ−
μηνεία διατάξεων του Ν. 4009/2011» και την αριθμ. πρωτ. 
Φ.122.1/58/22996/Β2/5−3−2012 «Διευκρινίσεις ως προς το 
άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011».

3. Την αριθμ. πρωτ. 20123299/29−5−2012 Κανονιστική 
Απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ 1818/τ.Β΄/8−6−2012, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αριθμ. 2060 
ΦΕΚ/τ.Β΄/28−6−2012, 2313 ΦΕΚ/τ.Β΄/10−8−2012 και 227 
ΦΕΚ/τ.Β΄/5−2−2013).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 74/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28−5−2013) 
− Ίδρυση Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

5. Το διορισμό των Κοσμητόρων των τεσσάρων Σχο−
λών του Πανεπιστημίου και τη συγκρότηση των οργά−
νων της Σχολής (ΦΕΚ 580/τΥΟΔΔ/22−11−2013).

6. Τις αριθμ. πρωτ. 20140249, 20140250, 20140251, 
20140252/21−1−2014 αποφάσεις Πρύτανη – Συγκρότηση 
Κοσμητειών των Σχολών.

7. Την αριθμ. Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή 
υπουργική «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού 
συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτι−
σης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών 
μελών».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την προσωρινή ρύθμιση των διαδικασιών επιλογής και 
εξέλιξης σε θέσεις Καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας, 
από τη συγκρότηση των οργάνων της Σχολής και μέχρι 
τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης των Καθηγητών 
όλων των βαθμίδων από τη συγκρότηση των οργάνων 

των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέχρι την 
έκδοση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονι−
σμού του, διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 
όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και 
του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πειραι−
ώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 
του Ν. 4009/2011, τα ειδικότερα ζητήματα σε σχέση με 
τις ανωτέρω διαδικασίες, ρυθμίζονται με τα επόμενα 
άρθρα της παρούσας απόφασης της Συγκλήτου.

Άρθρο 2
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Έως την έκδοση του Οργανισμού του Ιδρύματος 
οι Κοσμητείες των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραι−
ώς δύνανται να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν τα 
Μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών για 
την επιλογή, εξέλιξη και αξιολόγηση καθηγητών του 
Ιδρύματος.

2. Τα Μητρώα κάθε Σχολής καταρτίζονται από την 
Κοσμητεία, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των 
Τμημάτων της Σχολής και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο. 
Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου αναρτώνται αμελ−
λητί στον ιστότοπο της Σχολής και του Πανεπιστημίου.

3. Τα Μητρώα καταρτίζονται με βάση τα παρακάτω 
κριτήρια:

α) Στα Μητρώα εσωτερικών μελών εγγράφονται κα−
θηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές της οικείας Σχολής 
και του Ιδρύματος. Στα Μητρώα εξωτερικών μελών εγ−
γράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές άλλων 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, 
καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών 
ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

β) Οι καθηγητές που θα συμμετέχουν στα Μητρώα των 
εξωτερικών μελών θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένο 
επιστημονικό έργο.

γ) Ο ελάχιστος αριθμός των μελών των Μητρώων θα 
πρέπει να είναι επαρκής για τον ορισμό των τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών των επταμελών επιτροπών 
καθώς και των αξιολογητών για κάθε γνωστικό αντικεί−
μενο που θεραπεύει η Σχολή.

δ) Στο Μητρώο εξωτερικών μελών της αλλοδαπής 
συμμετέχουν μέλη τα οποία αποδεδειγμένα είναι σε 
θέση, αφενός μεν να κατανοούν το έργο των υποψη−
φίων, αφετέρου δε να συμμετέχουν στις διαδικασίες 
επιλογής ή αξιολόγησης που πραγματοποιούνται στην 
ελληνική γλώσσα.

4. Με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήμα−
τος «ΑΠΕΛΛΑ» και έως την έκδοση του Οργανισμού, τα 
Μητρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του 
Ιδρύματος καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
2619/τ.Β’/16−10−2013) και τις τυχόν μεταγενέστερες τρο−
ποποιήσεις αυτής.

Άρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

1. Η εκλογή καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία, 
ύστερα από προκήρυξη της θέσης.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος εισηγείται στην Κοσμη−
τεία της Σχολής την προκήρυξη για εκλογή ή εξέλιξη 
Καθηγητών όλων των βαθμίδων.
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3. Η προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων καθηγητών 
είναι υποχρεωτική και γίνεται με απόφαση του Πρύτανη, 
κατόπιν προγραμματισμού και εισήγησης της Κοσμη−
τείας της Σχολής στην οποία προκηρύσσεται η θέση. 
Η απόφαση του Πρύτανη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και αναρτάται αμελλητί.

4. Στην προκήρυξη αναφέρονται οπωσδήποτε η Σχολή, 
το Τμήμα, η βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο της 
προς πλήρωση θέσης.

5. Το γνωστικό αντικείμενο καθορίζεται με βάση τις 
ανάγκες της Σχολής, ύστερα από εισήγηση του Τμή−
ματος, καθώς και το γνωστικό αντικείμενο του υπο−
ψηφίου που ζητά εξέλιξη, σε συνδυασμό με το σύνολο 
του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του, όπως 
προβάλλεται στην αίτησή του.

6. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται με βάση 
τα προσόντα των υποψηφίων. Ελάχιστες προϋποθέσεις για 
την εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι 
η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια με το 
γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης είτε του 
αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής, είτε του ερευ−
νητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου του υποψηφίου.

7. Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς 
πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδα−
κτορικής διατριβής ή του επιστημονικού ή ερευνητικού 
έργου του υποψηφίου, κρίνεται από την επταμελή επι−
τροπή επιλογής ή εξέλιξης (Ε.Ε.Ε.Ε.).

Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερο−
μηνία που φέρει το ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης, 
το Πανεπιστήμιο ανακοινώνει στον ημερήσιο τύπο τη 
δημοσίευση της προκήρυξης, τον αριθμό του ΦΕΚ και 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφι−
οτήτων, η οποία καθορίζεται σε δύο (2) μήνες από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης. Η ανακοί−
νωση της προκήρυξης αναρτάται υποχρεωτικά.

2. Έως την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
εντός της ως άνω δίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας 
οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη γραμματεία του 
Τμήματος τις αιτήσεις τους συνοδευόμενες από όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Απολύτως 
απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό 
σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και 
των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπόμνημα για τα 
υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύμα−
τα, καθώς και τα δημοσιεύματα αυτά, σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και ένα (1) αντί−
γραφο σε έντυπη μορφή το οποίο θα βρίσκεται στη 
Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση της 
Γραμματείας της Σχολής, όλων των μελών της Ε.Ε.Ε.Ε. 
και των αξιολογητών που συμμετέχουν στην εν λόγω 
διαδικασία και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

3. Από την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συ−
στήματος ΑΠΕΛΛΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις της Φ. 
122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή υπουργική απόφαση 
«Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και 
εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρη−
σης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» όπως 
αυτές θα ισχύουν.

Άρθρο 5
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

1. Η επιλογή ή η εξέλιξη των Καθηγητών όλων των 
βαθμίδων, γίνεται από ειδική επταμελή (7μελή) Επιτροπή 
(Ε.Ε.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία 
απαρτίζεται από Καθηγητές ή Ερευνητές πρώτης βαθ−
μίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του 
Λέκτορα, του Επίκουρου Καθηγητή ή του Αναπληρωτή 
Καθηγητή και από Αναπληρωτές Καθηγητές ή Ερευνη−
τές αντίστοιχης βαθμίδας. 

2 α. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος συ−
γκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος για τη συγκρότηση 
της Ε.Ε.Ε.Ε. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
διαβιβάζεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών στην 
Κοσμητεία, η οποία πρέπει να συνεδριάσει εντός δε−
καπέντε (15) ημερών για τη σύμφωνη γνώμη της. Σε 
περίπτωση μη σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας, η 
Συνέλευση του Τμήματος συνεδριάζει εκ νέου εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της γνώμης 
της Κοσμητείας.

β. Μετά τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, οι ανωτέρω πρά−
ξεις αναρτώνται αμελλητί. Η κατάσταση επιλογής των 
μελών της Ε.Ε.Ε.Ε., κοινοποιείται από τη γραμματεία 
της Σχολής στα μέλη της, στους Πρυτάνεις, στους 
Κοσμήτορες των Σχολών και στους Προέδρους των 
Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Πανεπιστημίων στα οποία 
ανήκουν.

3 α. Τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. 
προέρχονται από το μητρώο των εξωτερικών μελών 
(Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και 
Ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητικών ιδρυμά−
των της ημεδαπής και της αλλοδαπής), από τα οποία 
τουλάχιστον ένα (1) μέλος προέρχεται από ομοταγές 
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. 

β. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να προέρχονται από το 
μητρώο εσωτερικών μελών της οικείας Σχολής. Εάν 
δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα μέλη από το μητρώο 
εσωτερικών μελών, τότε τα ελλείποντα μέλη θα αναζη−
τούνται από τα μητρώα των εξωτερικών μελών.

γ. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτρο−
πής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και 
εσωτερικών μελών, αντίστοιχα.

4. Τα ανωτέρω μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, 
επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερι−
κών μελών του Ιδρύματος, με επιστημονικό έργο στο 
ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντι−
κείμενο με αυτό της υπό πλήρωσης θέσης ή του υπό 
εξέλιξη Καθηγητή αντίστοιχα. Προηγούνται τα μέλη 
με επιστημονικό έργο στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο 
και έπονται τα μέλη με έργο σε συναφή γνωστικά 
αντικείμενα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών 
(τακτικών ή αναπληρωματικών) με ίδιο επιστημονικό 
έργο, είναι μεγαλύτερος του αριθμού των μελών που 
απαιτούνται, τότε διενεργείται κλήρωση, όπου καθο−
ρίζονται τα τακτικά μέλη και η σειρά αναπλήρωσης. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο αριθμός των 
μελών (τακτικών ή αναπληρωματικών) με συναφές γνω−
στικό αντικείμενο, είναι μεγαλύτερος του αριθμού των 
μελών που απαιτούνται.
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5. Κατά τη διαδικασία συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Ε. δεν 
υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας, 
που δεν επιτρέπει τη συμμετοχή στην Ε.Ε.Ε.Ε. 

6. Η σύνθεση της Ε.Ε.Ε.Ε. δεν μεταβάλλεται παρά μό−
νον εάν μέλος της παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε 
νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές το μέλος αυτό 
αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο 
αναπληρωματικό μέλος, από τον κατάλογο αναπλη−
ρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση 
της Ε.Ε.Ε.Ε. Η αντικατάσταση κοινοποιείται αμέσως στο 
πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέ−
λος του σχετικού καταλόγου, καθώς και στον Πρύτανη, 
στον Κοσμήτορα της Σχολής και στον Πρόεδρο του 
Ακαδημαϊκού Τμήματος του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει.

7. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύμφωνη 
γνώμη της Κοσμητείας για τη συγκρότηση της Ε.Ε.Ε.Ε., 
η γραμματεία της Σχολής γνωστοποιεί στους υποψη−
φίους τη σύνθεσή της και τους καλεί να υποδείξουν 
εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών δύο καθηγητές ή 
ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας ως αξιολογητές του 
έργου τους, που ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα 
του ιδρύματος και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή 
αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. 

8 α. Μετά τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, ο Κο−
σμήτορας προσκαλεί την Ε.Ε.Ε.Ε. να συνεδριάσει εντός 
τριάντα (30) ημερών από τη συγκρότησή της, να επιλέξει 
τον Πρόεδρο αυτής μεταξύ των εσωτερικών της μελών 
και να ορίσει αξιολογητές, με παρουσία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) μελών. Επίσης, έως τη δημοσίευση του 
Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος η Ε.Ε.Ε.Ε. καθο−
ρίζει τον τρόπο αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας 
των υποψηφίων. Η Ε.Ε.Ε.Ε. υποστηρίζεται από τη γραμ−
ματεία της Σχολής. Το πρακτικό υπογράφεται από τον 
Κοσμήτορα και τον γραμματέα της Σχολής.

β. Η Ε.Ε.Ε.Ε. για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των 
υποψηφίων, υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση 
για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της 
αλλοδαπής της επιλογής της, οι οποίοι ανήκουν στο 
μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό 
δεν είναι εφικτό, από καθηγητές ή ερευνητές της ημε−
δαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών. 

γ. Οι αξιολογητές υποβάλλουν τη γραπτή αξιολόγηση 
στη γραμματεία της Σχολής μέσα σε προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης 
της Ε.Ε.Ε.Ε. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβο−
λής της αξιολόγησης, η διαδικασία συνεχίζεται νόμιμα 
χωρίς αυτή. Οι γραπτές αξιολογήσεις κοινοποιούνται 
από τον Κοσμήτορα αμελλητί στα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. 
(τακτικά και αναπληρωματικά) καθώς και στους υπο−
ψηφίους, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό 
υπόμνημα εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) 
ημερών από την κοινοποίηση. Η επιλογή των αξιολο−
γητών, η ημερομηνία συνεδρίασης της Ε.Ε.Ε.Ε. και οι 
γραπτές αξιολογήσεις, αναρτώνται αμελλητί.

9 α. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
υποβολή των γραπτών αξιολογήσεων ή την άπρακτη 
πάροδο της σχετικής προθεσμίας, τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. 
συνεδριάζουν για την επιλογή ή την εξέλιξη ύστερα 
από πρόσκληση του Κοσμήτορα, η οποία κοινοποιείται 
τουλάχιστον οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες πριν από τη 
συνεδρίαση. Η Ε.Ε.Ε.Ε. έχει απαρτία αν είναι παρόντα 
περισσότερα από τα μισά μέλη, εκ των οποίων ένα (1) 

τουλάχιστον μέλος της δεν ανήκει στο Ίδρυμα και απο−
φασίζει με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Αν, 
κατά τη συνεδρίαση αυτή, διαπιστωθεί έλλειψη απαρ−
τίας, η Ε.Ε.Ε.Ε. συνεδριάζει εντός οκτώ (8) ημερών, με 
νέα πρόσκληση του Κοσμήτορα η οποία κοινοποιείται 
τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 

β. Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν σε 
όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής και μέσω τηλεδι−
άσκεψης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις. 

10 α. Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Ε. διαβουλεύονται, 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 υποψήφιο, εφόσον υπάρχει. 
Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί το διορισμό του 
ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντι−
κειμενικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται ο δεύτερος.

β. Για την επιλογή συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένο 
πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνεται: i) η συνάφεια του 
γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το 
γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ή του 
επιστημονικού ή ερευνητικού έργου του υποψηφίου, ii) 
η αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων και κρίση για 
την προσφορά τους στην πρόοδο της επιστήμης και iii) 
η αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισης των υποψηφίων 
στα απαιτούμενα ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα. 
Στο πρακτικό αυτό αξιολογείται και η διδακτική ικα−
νότητα των υποψηφίων. Η αιτιολογία της αξιολογικής 
κατάταξης των υποψηφίων δεν μπορεί να στηρίζεται 
αποκλειστικά σε σύγκριση των γραπτών αξιολογήσεων 
των αξιολογητών του παρόντος άρθρου, ιδίως μάλιστα 
όταν δεν αναφέρονται στο σύνολο των υποψηφιοτήτων. 

11. Η ψηφοφορία των μελών της Ε.Ε.Ε.Ε. είναι ονομαστι−
κή. Η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι 
αρνητικού περιεχομένου. Απαιτείται επαρκής και ειδική 
αιτιολόγηση της άρνησης ψήφου και της λευκής ψήφου.

12. Ο γραμματέας της Σχολής έχει την επιμέλεια και 
την από κοινού με τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Ε. ευθύνη της 
τήρησης και σύνταξης του οικείου πρακτικού, το οποίο 
μετά την καθαρογραφή του υπογράφεται από αυτούς 
και δεν απαιτείται άλλη επικύρωση. Το πρακτικό υπο−
βάλλεται στη γραμματεία της Σχολής εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης για την 
επιλογή ή την εξέλιξη και αναρτάται αμελλητί.

Άρθρο 6
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ − ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ή 
εξέλιξης, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται άμεσα από 
τον Κοσμήτορα της Σχολής, στον Πρύτανη του Ιδρύμα−
τος για τον έλεγχο νομιμότητας και το διορισμό του επι−
λεγέντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Έλεγχος 
νομιμότητας πραγματοποιείται και στις άγονες εκλογές 
και στις αρνητικές κρίσεις. Όσοι έχουν έννομο συμφέρον 
μπορούν να υποβάλλουν σχετικό υπόμνημα, το οποίο ο 
Πρύτανης οφείλει να λάβει υπόψη του κατά τον έλεγχο 
νομιμότητας. Σε περίπτωση απόρριψης του σχετικού 
υπομνήματος, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη 
η απόρριψη και να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.
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2. Ο Πρύτανης οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο 
νομιμότητας εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από 
την υποβολή σ’ αυτόν του σχετικού φακέλου και εφόσον 
η διαδικασία κριθεί σύννομη, προβαίνει στην έκδοση 
πράξης διορισμού του επιλεγέντος.

3. Σε περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγ−
χο νομιμότητας διαπιστωθούν πλημμέλειες, ο φάκελος 
αναπέμπεται για επανάληψη της διαδικασίας, από το 
σημείο που παρουσιάζεται η έλλειψη νομιμότητας.

4. Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση 
των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών 
του Πανεπιστημίου, καθώς και η υποβολή υποψηφιο−
τήτων, γίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρο−
νικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέσω 
του οποίου το Πανεπιστήμιο Πειραιώς καταρτίζει και 
τηρεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών. 
Έως την πλήρη λειτουργία του συστήματος αυτού, η 
δημοσιοποίηση και ανάρτηση των διαδικασιών επι−
λογής και εξέλιξης δίδεται μέσω του ιστοτόπου του 
Πανεπιστημίου.

Άρθρο 7
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Η αίτηση των Επίκουρων Καθηγητών για ανανέωση 
της θητείας τους ή μονιμοποίηση σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος, η 
οποία εισηγείται την ενεργοποίηση της διαδικασίας 
και τη συγκρότηση της Ε.Ε.Ε.Ε., στην Κοσμητεία για τη 

σύμφωνη γνώμη της, όπως προβλέπεται από τις διατά−
ξεις της παρούσης.

Άρθρο 8
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σε όσες διαδικασίες εκλογής ή εξέλιξης έχει συ−
γκροτηθεί η Ε.Ε.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά 
τη δημοσίευση της παρούσας διατάξεις.

2. Έως την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συ−
στήματος ΑΠΕΛΛΑ, οι εκκρεμούσες διαδικασίες εκλογής 
ή εξέλιξης, ολοκληρώνονται μέχρι τέλους με την υφιστά−
μενη μεταβατική διαδικασία. Από την πλήρη λειτουργία 
του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της Φ. 122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή 
υπουργική απόφαση όπως αυτές θα ισχύουν. 

Άρθρο 9
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
τη δημοσίευση αυτής, παύει να ισχύει η αριθμ. πρωτ. 
20123299/29−5−2012 Κανονιστική Απόφαση της Συγκλή−
του (ΦΕΚ 1818/τ.Β΄/8−6−2012, όπως τροποποιήθηκε και 
προστέθηκε με τα αριθμ. 2060 ΦΕΚ/τ.Β΄/28−6−2012, 2313 
ΦΕΚ/τ.Β΄/10−8−2012 και 227 ΦΕΚ/τ.Β΄/5−2−2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς 6 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  



5150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02003931902140008*

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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