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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαρτίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας υπηρεσίας Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας.

2

Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές» στο Τμήμα Ψυχολογίας και έγκριση του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του».

3

Ένταξη μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι σε θέσεις Ε.Ε.Π.

4

Διαδικασία καθομολόγησης φοιτητών και φοιτητριών που διαμένουν στο εξωτερικό.

5

Διαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38774
(1)
Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας υπηρεσίας Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης"».
β) 36 παρ. 3 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων".
γ) 8 Α΄ παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ/τος 139/2010
(ΦΕΚ 232 Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
δ) 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄) και την αριθμ.
4/06.02.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αρ. Φύλλου 982

2. Τα αριθμ. 68256/27.12.2016 και 7991/16.02.2017
έγγραφα του γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κέρκυρας, με τα οποία μας απεστάλη η 19-685/
14.12.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, με την οποία αποφασίσθηκε η λειτουργία της υπηρεσίας του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας
Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του
δεκαοκταώρου, από ώρα 08.00 μέχρι ώρα 02.00, για όλες
τις ημέρες του έτους 2017.
3. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση θα αντιμετωπιστούν οι ιδιαιτερότητες του Τμήματος Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς σχετικά με την οργάνωση και
υλοποίηση όλων των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, τις εθνικές και τοπικές εορτές που
πραγματοποιεί ο Δήμος και την παροχή υλικοτεχνικής
υποστήριξης για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούν τα
Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα και όλοι οι πολιτισμικοί και
κοινωνικοί φορείς της περιοχής του Δήμου, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Θεάτρου, σε άλλες δημοτικές
εγκαταστάσεις, σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και
σε αθλητικούς χώρους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και των εξαιρέσιμων ημερών και από ώρα την 8η πρωινή μέχρι τη 2α
πρωινή.
4. Την αριθμ. 7548/14.02.2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Κέρκυρας περί ύπαρξης
πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 για την
κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την απόφαση αυτή, αποφασίζουμε:
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία
της υπηρεσίας του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας καθιερώνουμε το ωράριο λειτουργίας της κατά τη διάρκεια του δεκαοκταώρου, από ώρα 08.00 μέχρι ώρα 02.00, για όλες
τις ημέρες του έτους 2017.
Η ημέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης θα καθορίζεται
βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.
Η ημέρα του Σαββάτου δε θεωρείται ημέρα αργίας,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες θα είναι κάθε
φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.
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Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα ανέρχεται στο ύψος των 9.800,00€ και θα βαρύνει τους Κ.Α.
15.6012.001, 15.6022 και 15.6055.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 8 Μαρτίου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης (335)
(2)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο
Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και
Εφαρμογές» στο Τμήμα Ψυχολογίας και έγκριση
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
ν. 4386/2016.
2. Την από 9-2-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Την από 13-10-2016 απόφαση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής.
4. Την από 14-9-2016 της Συνέλευσης του Τμήματος
Ψυχολογίας.
5. Το γεγονός ότι το εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές»
(Ε.ΣΧΟ.ΨΥ.), το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Σχολικής
Ψυχολογίας.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση,
Έρευνα και Εφαρμογές (Ε.ΣΧΟ.ΨΥ.), το οποίο λειτουργεί
στη Φιλοσοφική Σχολή από το 1999 ως Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας με ποικίλες
δράσεις εκπαίδευσης, συμβουλευτικής υποστήριξης,
παρέμβασης και έρευνας, έχει ως σκοπό την:
• εκπαίδευση και κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, στελεχών εκπαίδευσης, ειδικών
ψυχικής υγείας και γονέων σε δέματα πρόληψης, προαγωγής της ψυχικής υγείας, ψυχικής ανθεκτικότητας και
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διευκόλυνσης της μάθησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κοινότητας,
• ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβατικών
προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης (evidencebased interventions),
• παροχή συμβουλευτικών/ψυχολογικών υπηρεσιών
στη σχολική κοινότητα,
• διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα,
• διεξαγωγή ερευνών,
• επιστημονικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις,
• παραγωγή εκπαιδευτικού, ψυχομετρικού και ερευνητικού υλικού,
• διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση ελλήνων και
ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων,
• κάθε μορφής συνεργασία με σχολεία και φορείς της
κοινότητας, με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και διεθνώς, με ελληνικές και διεθνείς
επιστημονικές εταιρείες, φορείς, οργανισμούς και συλλόγους,
• την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε κάθε
μορφής οργανισμούς σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ Α΄ 53/1984).
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας:
Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές (Ε.ΣΧΟ.ΨΥ.), αποτελείται από: α) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ψυχολογίας, το γνωστικό
αντικείμενο των οποίων είναι αντίστοιχο ή συναφές με
το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου, β) μέλη του
λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται
στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1(δ)
του ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και γ) διοικητικό προσωπικό
που κατανέμεται σ' αυτό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.
3β του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
Το προσωπικό μπορεί να είναι μόνιμο ή με απασχόληση ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση,
ανάλογα με το έργο που επιτελεί και προέρχεται κατά
προτεραιότητα από το Τμήμα Ψυχολογίας.
Επιπλέον, δύναται στην ομάδα του εργαστηρίου να
συμμετέχουν και εθελοντές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, στελέχη
εκπαίδευσης).
Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση,
Έρευνα και Εφαρμογές (Ε.ΣΧΟ.ΨΥ.), διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο ή συναφές με το γνωστικό
αντικείμενο του εργαστηρίου και εκλέγεται σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
2. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας μπορεί να ορίσει αναπληρωτή Διευθυντή μεταξύ των μελών
ΔΕΠ του Τμήματος των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
είναι αντίστοιχο ή συναφές με το γνωστικό αντικείμενο
του εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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3. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
από το άρθρο 7 του ν. 1268/1982 και επιπλέον:
α) συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του
εργαστηρίου,
β) καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για
την τήρησή του,
γ) μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του εργαστηρίου,
δ) μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό,
ε) μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
στ) εισηγείται τους υπεύθυνους αναλώσιμων υλικών
και κινητού εξοπλισμού,
ζ) υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου,
η) μεριμνά για την υποβολή προτάσεων και τη διεκπεραίωση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και παρεμβατικών
προγραμμάτων.
Άρθρο 5
Χώρος
Χώρος του εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογές (Ε.ΣΧΟ.ΨΥ.) είναι ο
χώρος που διατίθεται από το Τμήμα Ψυχολογίας για τις
ανάγκες του, το γραφείο του Διευθυντή του, τα γραφεία
της γραμματείας, καθώς και κάθε άλλος χώρος που ειδικά διατίθεται για την εγκατάσταση του εργαστηρίου ή
ενοικιάζεται για την διεξαγωγή του έργου του. Στο χώρο
εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον πλήρη τίτλο του
εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Λειτουργία
1. Το εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση,
Έρευνα και Εφαρμογές (Ε.ΣΧΟ.ΨΥ), λειτουργεί κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό
του Ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού
είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,
για κάθε κατηγορία εργαζομένων.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο
της εκπαίδευσης, του ερευνητικού προγράμματος ή
άλλου έργου που έχει αποφασιστεί και καθορίζει, μέσα
στο πλαίσιο της αποστολής του, την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του
εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ' αρχήν από το προσωπικό που απασχολείται ή συνεργάζεται με αυτό στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Οι προτεραιότητες για
τις χρήσεις αυτές, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική
απόφαση, καθορίζονται από τον Διευθυντή στο πλαίσιο
της αποστολής του εργαστηρίου.
4. Στο πλαίσιο της κατά το άρθρο 2 του παρόντος αποστολής του εργαστηρίου, ο Διευθυντής καθορίζει τις μονάδες εκείνες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με
τις οποίες συμβάλλεται ή συνεργάζεται το εργαστήριο
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για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για τη διεξαγωγή συναφών
μελετών και για την εν γένει παροχή υπηρεσιών προς
τους φορείς αυτούς.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
είναι δυνατή η απασχόληση, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, διακεκριμένων επιστημόνων και ειδικών
αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα εκπαίδευσης για
την ενίσχυση των διδακτικών, ερευνητικών και λοιπών
δραστηριοτήτων του εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Πόροι
Το εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας: Εκπαίδευση,
Έρευνα και Εφαρμογές (Ε.ΣΧΟ.ΨΥ), θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του
Ιδρύματος (άρθρο 96 του ν. 4310/2014, όπως προστέθηκε στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το
άρθρο 60 του ν. 4386/2016). Τα έσοδα του εργαστηρίου
προέρχονται από:
1. παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3
του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53),
2. εκτέλεση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή
λογαριασμό τρίτων,
3. διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
4. ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς
οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
5. κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι δωρεές και
κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση για τους σκοπούς του
εργαστηρίου,
6. συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις,
7. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 8
Διαχείριση Εσόδων -Κρατήσεις
1. Τη διαχείριση εσόδων του εργαστηρίου από οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται θα έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας σύμφωνα με τον
κανονισμό του.
2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της παρακράτησης υπέρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και αφού
καλυφθούν οι επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται
στον προϋπολογισμό των έργων, μαζί με άλλα έσοδα
που προκύπτουν από πνευματικά δικαιώματα, δωρεές,
προσφορές, κ.λπ. θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση
της στελέχωσης, υποδομής και του εξοπλισμού του ώστε
να δύναται να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενώ
παράλληλα θα μεριμνά για τη σωστή υποβολή του.
Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα εξής
βιβλία και στοιχεία:
i. Βιβλίο πρωτοκόλλου.
ii. Αρχείο εγγράφων.
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iii. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
iv. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
ν. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων, περιοδικών και
βιβλίων.
vi. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
vii. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
τις ισχύουσες διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο.
Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 111
(3)
Ένταξη μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι σε θέσεις Ε.Ε.Π.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, παρ. 18, άρθρου 29 και
79 ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4076/2012
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/2012 τ. Α΄).
α/α

Ονοματεπώνυμο

Τεύχος Β’ 982/23.03.2017

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 σημ. 1 του
ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (ΦΕΚ 32/2014 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/2016 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/1-5-2002
«Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη
των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 99/ 2002 τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθ. 126603/Ζ2/29-7-2016 διευκρινιστική
εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση
και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και
στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83) «Ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π.».
6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των ενδιαφερομένων.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Α. Την αυτοδίκαιη ένταξη των υπηρετούντων στο Ίδρυμα μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου Ι την 11-2-2014, ημερομηνία
δημοσίευσης του ν. 4235/2014, σε κενές οργανικές δέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011
κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.),
επειδή διαθέτουν τα προβλεπόμενα στην εν λόγω διάταξη τυπικά προσόντα, τροποποιούμενης της υπ’ αριθ.
6100/17-3-2014 (ΦΕΚ 782/31-3-2014 τ. Β΄) πρυτανικής
πράξης ως ακολούθως:

Όνομα πατέρα

Βαθμίδα

Θέση που κατείχε
ως Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι

Δ΄

Οργανική

Γ΄

Οργανική

Σπυρίδων

Γ΄

Οργανική

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1

Αρετουλάκης Εμμανουήλ

Σωτήριος

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1

Φοράκης Κυριάκος

Ιωάννης

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1

Σπίνουλα Αρετή

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
1

Δημητράκου Σταυρούλα

Νικόλαος

Γ΄

Οργανική

2

Μαγγανά Αναστασία

Τριαντάφυλλος

Α΄

Οργανική

3

Τσοτσορού Αλίκη

Αθανάσιος

Α΄

Οργανική

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
1

Κούβου Ουρανία

Εμμανουήλ

Γ΄

Οργανική

2

Τσαφταρίδης Νικόλαος

Διονύσιος

Α΄

Οργανική

Τεύχος Β’ 982/23.03.2017
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Ονοματεπώνυμο
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Βαθμίδα

Θέση που κατείχε
ως Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι

Γ΄

Οργανική

Δ΄

Οργανική

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1

Γιαννάκη Σωτηρία

Θωμάς

2

Νικολαΐδου Μαρία-Ελισσάβετ Κωνσταντίνος

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
1

Γεωργούντζου Αναστασία

Φώτιος

Γ΄

Οργανική

2

Ιέλο Μαρία-ΆντζελαΠατρίτσια

Τζιώρτζιο

Γ΄

Οργανική

3

Ναλντίνι Μαρία
Γκουΐντο
(Ακύρωση διορισμού σύμφωνα με την 1583/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών)

4

Σπανοπούλου Κωνσταντίνα

Δ΄

Ανδρέας

Οργανική

Γ΄

Οργανική

Β. Την αυτοδίκαιη ένταξη των υπηρετούντων στο Ίδρυμα μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου Ι την 11-2-2014, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4235/2014, σε προσωποπαγείς θέσεις της
προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), επειδή
δεν διαθέτουν τα προβλεπόμενα στην εν λόγω διάταξη τυπικά προσόντα, τροποποιούμενης της υπ’ αριθ. 6100/
17-3-2014 (ΦΕΚ 782/31-3-2014 τ. Β΄) πρυτανικής πράξης ως ακολούθως:
α/α

Βαθμίδα

Θέση που κατείχε ως
Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι

Α΄

Προσωποπαγής

Β΄

Οργανική

Παναγιώτης

Β΄

Οργανική

Ονοματεπώνυμο

Όνομα πατέρα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1

Χριστοπούλου Μαρία

Αντώνιος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1

Αναγνώστου Πολυξένη
(Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης από Δημήτριος
9-11-2015)

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1

Ρίζου Ιωάννα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
1

Αντωνίου Μαρία

Ευστάθιος

Γ΄

Οργανική

2

Αστάρα Βενετσιάνα

Δημήτριος

Δ΄

Οργανική

3

Γαλαζούλα Μαρία

Αντώνιος

Γ΄

Οργανική

4

Γιαννακού Βασιλική

Δημήτριος

Δ΄

Οργανική

5

Θώδα Ελένη

Δημήτριος

Β΄

Προσωποπαγής

6

Λιβιέρη Ασπασία

Αναστάσιος

Γ΄

Οργανική

Στέφανος

Β΄

Οργανική

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1

Τζαμαργιάς Παναγιώτης
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Βαθμίδα

Θέση που κατείχε ως
Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1

Αραχωβίτης Γεώργιος

Αντώνιος

Α΄

Προσωποπαγής

2

Βεκιαρέλλη Αθανασία
(Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης
από 31-8-2014)

Γεώργιος

Α΄

Οργανική

3

Γιωτοπούλου Άννα

Νικόλαος

Α΄

Προσωποπαγής

4

Γκουτζιαμάνη-Σωτηριάδη Κωνσταντινιά
(Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης
από 7-12-2014)

Γεώργιος

Α΄

Οργανική

5

Ειρηναίου Μαρία

Δημήτριος

Α΄

Προσωποπαγής

6

Κιάφφας Ζαχαρίας

Γεώργιος

Β΄

Προσωποπαγής

7

Κέιζερ Γεώργιος
(Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης
από 31-7-2011)

Βίλλεμ

Α΄

Οργανική

8

Σωτηριάδης Αδάμ-Γεώργιος

Αδάμ

Α΄

Προσωποπαγής

Κωνσταντίνος

Γ΄

Οργανική

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
1

Ευαγγελίδου Σοφία

2

Ζαχαροπούλου Άννα
(Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης Απόστολος
του ορίου ηλικίας την 31-8-2016)

Α΄

Οργανική

3

Τασσοπούλου Νικολέττα

Α΄

Οργανική

4

Τρικαλινού Ναταλία
(Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης Ίκτορ
του ορίου ηλικίας την 31-8-2015)

Δ΄

Οργανική

5

Τσίτου Ελένη

Νικόλαος

Γ΄

Προσωποπαγής

Ευάγγελος

Γ΄

Οργανική

Αγησίλαος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
1

Χουλιάρας Χρήστος

Γ. Την αυτοδίκαιη ένταξη υπηρετούντος στο Ίδρυμα μέλους Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου Ι την 11-2-2014, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4235/2014, σε προσωποπαγή θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), επειδή δεν
διαθέτει τα προβλεπόμενα στην εν λόγω διάταξη τυπικά προσόντα, τροποποιούμενης της υπ’ αριθ. 6176/7-4-2014
(ΦΕΚ 1454/5-6-2014 τ. Β΄) πρυτανικής πράξης ως ακολούθως:
α/α

Ονοματεπώνυμο
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Θέση που κατείχε
ως Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι

Δ΄

Οργανική

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1

Πρόκου Σοφία

Αντώνιος

Από την ένταξη των ανωτέρω μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι σε προσωποπαγείς θέσεις, οι δεκαεπτά (17) κενές οργανικές θέσεις που κατείχαν, υπολογίζονται στον αριθμό των κενών οργανικών θέσεων του Ιδρύματος.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 788
(4)
Διαδικασία καθομολόγησης φοιτητών και φοιτητριών που διαμένουν στο εξωτερικό.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 21/19.01.2017)
Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984/
τ. Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
• Τις παρακάτω αναφερόμενες διατάξεις του ν. 4009/
2011 και συγκεκριμένα:
α. Του άρθρου 5, παρ. 1, 2 περ. α, ιγ και ιστ, σύμφωνα με
τις οποίες ορίζεται ότι: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε ιδρύματος, ύστερα από πρόταση
του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της
Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Με τον Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής
και λειτουργίας κάθε ιδρύματος και ιδίως τα ακόλουθα: α)
η οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του ιδρύματος,...ιγ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος...
ιστ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών...».
β. Του άρθρου 6, παρ. 1, περ. α, σύμφωνα με την οποία
ορίζεται ότι: «Με απόφαση του οικείου Συμβουλίου,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και
σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός
Κανονισμός κάθε ιδρύματος, με τον οποίο καθορίζονται
θέματα εσωτερικής λειτουργίας του ιδρύματος και, ιδίως,
τα ακόλουθα: α) ο οδηγός προγραμμάτων προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών σπουδών...η διαδικασία ορκωμοσίας
των πυχιούχων...».
γ. Του άρθρου 80, παρ. 22, περ. γ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄
83) σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: «Έως την έναρξη
ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος
και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού,
τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με
αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
• Τις διατάξεις του άρθρου 2 Α, 1θ του π.δ. 16/24.1.2014
(ΦΕΚ Α΄24).
• Το γεγονός ότι το Ίδρυμα λαμβάνει επανειλημμένως
αιτήματα ενδιαφερομένων, οι οποίοι/ες έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και διαμένουν στο εξωτερικό,
για εξαίρεση από την υποχρέωση καθομολόγησης και
αποστολή του πτυχίου τους στον τόπο διαμονής τους,
καθόσον αδυνατούν να παρευρεθούν στην προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματός τους.
• Την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.
• Την απόφαση της υπ' αριθμ. 21/19.01.2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 7.4 «Διαδικασία καθομολόγησης φοιτητών και φοιτητριών που διαμένουν στο
εξωτερικό»,
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καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει
και εγκρίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης της ορκωμοσίας των φοιτητών/τριών οι οποίοι/ες ολοκλήρωσαν οποιοδήποτε κύκλο σπουδών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και διαμένουν αποδεδειγμένα στο εξωτερικό και
ενώπιον των ελληνικών Προξενικών και Πρεσβευτικών
Αρχών. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι, οι πτυχιούχοι
θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να αποδεικνύουν
ότι ευρίσκονται νομίμως στο έδαφος της χώρας στην
οποία θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία καθώς και ότι
η παραμονή τους εκεί δεν είναι περιστασιακή (πχ τουρισμός), αλλά συνδέεται με συνέχιση των σπουδών τους ή
εργασιακή σχέση. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 Α, 1θ
του π.δ. 16/24.1.2014 (ΦΕΚ Α΄24) προβλέπεται η σύνταξη
πρακτικού ορκωμοσίας με καταβολή του προβλεπόμενου προξενικού τέλους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 1 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 704
(5)
Διαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρίαση 16η 16/02/2017)
Αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984,
τ. Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 23 του ν. 3549/2007
(ΦΕΚ 69 /20-03-2007 τ. Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
.... Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ Α 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ο Οργανισμός και ο
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 αντίστοιχα του ν. 4009/2011.
5. Τις διατάξεις του εδαφ. α της παρ. 2 του αρθρ. 3
της υπουργικής απόφασης Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/ΦΕΚ
225/31-01-2017, τ. Β΄.
6. Την απόφαση της 16ης /16-02-2017 συνεδρίασης
της Συγκλήτου με θέμα: «Έγκριση διαδικασίας δημοσίευσης των προκηρύξεων των θέσεων των καθηγητών
του Ι. Π.»,
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, καθώς και μετά από συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζει:
εγκρίνει τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων καθηγητών του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως ακολούθως: Μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Ίδρυμα ανακοινώνει με έγγραφό του τη δημοσίευση της προκήρυξης, τον
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αριθμό του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας
υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων καθορίζεται σε
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία του εγγράφου
της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται σε μία (1)
ημερήσια εφημερίδα του Ν. Κερκύρας, όπου εδρεύει το
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η ανακοίνωση κοινοποιείται σε όλα
τα Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, καθώς και στις ιστοσε-

Τεύχος Β’ 982/23.03.2017

λίδες των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και στους προβλεπόμενους από τις οικείες διατάξεις
ιστότοπους ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΑΠΕΛΛΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 8 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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