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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικό.

2

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

3

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

4

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου.

5

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου.

6

Εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 10 του ν. 4386/
2016 (ΦΕΚ Α’ 83) - Διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης μελών των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 219258/Δ1
(1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Δημοτικό.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α’)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
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λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8 Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α’) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου
29 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016).
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012» (3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (756 Β’).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... Ν.Π.Δ.Δ.» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (1584 Β’).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/199653/Δ5/30-12-2013
(343/τ.Β΄/13-02-2014), υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Δημοτικού στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε.».
6. Τις με αριθμ. 10536/28-09-2016 και 190423/
09.11.2016 αιτήσεις του νόμιμου εκπροσώπου Σκυβαλάκη Εμμανουήλ, για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού ως προς τον αριθμό των αιθουσών.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/49809/13-09-2016, απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το π.δ. αριθμ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016)
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/199653/Δ5/
30-12-2013 (343/τ.Β΄/13-02-2014) υπουργική απόφαση
χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης-Δημοτικού, ως προς τον αριθμό των αιθουσών, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Δημοτικού για δώδεκα (12)
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αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως: δύο (2) αίθουσες
στο ισόγειο δυναμικότητας είκοσι δύο (22) μαθητών, δύο
(2) αίθουσες στον πρώτο όροφο δυναμικότητας είκοσι
οχτώ (28) μαθητών, δύο (2) αίθουσες στον πρώτο όροφο
δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών, δύο (2)
αίθουσες στον πρώτο όροφο δυναμικότητας δεκαέξι (16)
μαθητών, δύο (2) αίθουσες στον πρώτο όροφο δυναμικότητας δεκαπέντε (15) μαθητών, μία (1) αίθουσα στον
πρώτο όροφο δυναμικότητας είκοσι εφτά (27) μαθητών
και μία (1) αίθουσα στον πρώτο όροφο δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) μαθητών αντίστοιχα, ένα (1) εργαστήριο
και μία (1) αίθουσα πληροφορικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ τον Σκυβαλάκη Εμμανουήλ.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Ιδιωτικού Δημοτικού είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό-ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε.».
Το Δημοτικό θα λειτουργήσει στην οδό Κουμουνδούρου 175 και Σπάρτης και Ραιδεστού, στον Πειραιά
Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 219169/Δ1
(2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α’)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8 Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α’) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου
29 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016).
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012» (3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (756 Β’).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... Ν.Π.Δ.Δ.» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (1584 Β’).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/125656/Δ5/10-09-2013
(192/τ.Β΄/31-01-2014), υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου
με ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία «Β. ΝΑΚΚΑ-ΣΤ. ΝΑΚΚΑ O.E.».
6. Την με αριθμ. πρωτ. 189051/08-11-2016 αίτηση της
νόμιμης εκπροσώπου, Κατσαούνη Φωτεινής, για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ως
προς τον αριθμό των νηπίων και τη νόμιμη εκπρόσωπο
στο ΥΠΠΕΘ.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/ 49806/13-09-2016, απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το με αριθμ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 21 Ο/τ.Α΄/5.11.2016)
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/125656/Δ5
(192/τ.Β΄/31-01-2014), υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, ως προς
τον νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ και τον αριθμό των
νηπίων, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην
εταιρεία «Β. ΝΑΚΚΑ-ΣΤ. ΝΑΚΚΑ O.E.» άδεια Ιδιωτικού
Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1)
αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι
έξι (26) νηπίων, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ την
Παπακυριακού Αικατερίνη- Μαρία.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο- ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αχαιών 1,
στην Ιαλυσό της Ρόδου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 219244/Δ1
(3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
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πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 20132016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες
διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α’)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 29 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/6-9-2016).
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012» (3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (756 Β’).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... Ν.Π.Δ.Δ.» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (1584 Β’).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/133152/Δ5/20-09-2013
(284/τ.Β΄/10-02-2014), απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ- ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.».
6. Την από 11-10-2016 αίτηση της νόμιμου εκπροσώπου Μιχαλίτση Ευαγγελίας, για τροποποίηση της άδειας
του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ως προς τον αριθμό των
νηπίων.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/ 40374/01-07-2016, απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το με αριθμ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016)
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/133152/
Δ5/20-09-2013 (284/τ.Β΄/10-02-2014), άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ, ως προς τον αριθμό τον
αριθμό των νηπίων, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην
εταιρεία, «ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ-ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
O.E.», άδεια Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οχτώ
(28) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο- ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ».
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Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί των οδών Ανθέων
και Νιργιανού 1, στο Ηράκλειο της Κρήτης, με νόμιμη
εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ τη Μιχαλίτση Ευαγγελία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 219247/Δ1
(4)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α’)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8 Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α’) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου
29 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016).
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012» (3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (756 Β’).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... Ν.Π.Δ.Δ.» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (1584 Β’).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/144764/Δ5 (299/τ.Β΄/
11.02.2014), απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.».
6. Την από 30-09-2016 αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου Γιαννόπουλου Χαράλαμπου, για τροποποίηση της
άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ως προς τον αριθμό
των νηπίων.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/57506/19-10-2016, απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
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8. Το με αριθμ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016)
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/144764/
Δ5/08-10-2013 (299/τ.Β΄/11-02-2014), άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου,
ως προς τον αριθμό των νηπίων, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην εταιρεία, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.», άδεια Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο
ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οχτώ (28) νηπίων, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ τον Γιαννόπουλο Χαράλαμπο.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο- YANNOPOULOS SCHOOL S.A.».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Βασ. Γεωργίου Β’ 39, στη Γλυφάδα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 219255 /Δ1
(5)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α’)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8 Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α’) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου
29 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016).
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012» (3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (756 Β’).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... Ν.Π.Δ.Δ.» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (1584 Β’).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/197107/Δ5/23-12-2013
(419/τ.Β΄/20-02-2014), υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε.».
6. Τις με αριθμ. 10536/28-09-2016 και 190423/
09.11.2016 αιτήσεις του νόμιμου εκπροσώπου Σκυβαλάκη Εμμανουήλ, για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ως προς τον αριθμό των νηπίων.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/ 34807/16-06-2016, απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το π.δ. αριθμ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016)
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/197107/
Δ5/23-12-2013 (419/τ.Β΄/20-02-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου, ως προς τον αριθμό τον
αριθμό των νηπίων, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Α.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες
διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι τριών
(23) και είκοσι πέντε (25) νηπίων αντίστοιχα, με νόμιμο
εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ τον Σκυβαλάκη Εμμανουήλ.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο-ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε.».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κουμουνδούρου 175 και Σπάρτης και Ραιδεστού, στον Πειραιά
Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 11079
(6)
Εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 10 του ν. 4386/
2016 (ΦΕΚ Α’ 83) -Διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης μελών των
κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 20/08-12-2016)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 27
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του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις»,
2. τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως ισχύουν,
3. τις διατάξεις του π.δ. 147/2009 (ΦΕΚ Α’ 189),
4. το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο Οργανισμός
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του
ν. 4009/2011,
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Προκήρυξη- Δικαιολογητικά
1. Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση
της Σχολής ή η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανήκει η θέση, αποφασίζει
την προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης. Εφόσον υπάρχουν Τομείς, αρχική προϋπόθεση για την προκήρυξη
είναι η σχετική εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του
οικείου Τομέα. Η εισήγηση για την προκήρυξη θέσης
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητα της, την κατηγορία και το γνωστικό αντικείμενο που αφορά.
2. Η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Ίδρυμα ανακοινώνει με έγγραφο του στον ημερήσιο τύπο, όπως ο νόμος ορίζει, την
προκήρυξη της θέσης, μία φορά, με προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης
της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση γίνεται σε 3 εφημερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας, κοινοποιείται σε όλα τα Α.Ε.Ι.
και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας καθώς και σε συναφείς
με το αντικείμενο της θέσης επιστημονικούς φορείς, και
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Στην ανωτέρω προκήρυξη καθορίζονται:
α) η εισαγωγική κατά κατηγορία βαθμίδα (Π.Ε.,Τ.Ε.), το
γνωστικό αντικείμενο και η ακαδημαϊκή μονάδα στην
οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και
β) τα τυπικά προσόντα που σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις απαιτούνται για την κατάληψη της προκηρυσσόμενης θέσης, τα δικαιολογητικά που απαιτείται
να υποβληθούν από τους υποψηφίους, η αποκλειστική
προθεσμία της επόμενης παραγράφου για την υποβολή
των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, ο τρόπος
και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και κάθε άλλη
λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη
ενημέρωση των υποψηφίων.
3. Οι αιτήσεις και τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά
υποβάλλονται στη γραμματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.
Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά υποβαλλόμενα
μαζί με την αίτηση είναι: α) Αντίγραφο των πτυχίων και
των λοιπών τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης των
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πτυχίων και των τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, πρέπει να υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή
αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας,
με υποχρέωση προσκόμισης της βεβαίωσης ισοτιμίας
το αργότερο κατά τον χρόνο της κρίσης, β) Βιογραφικό
σημείωμα, γ) Ειδικά για τις θέσεις των μελών Ε.Ε.Π. και
Ε.ΔΙ.Π. αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής ή της διπλωματικής εργασίας, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αντίστοιχα, δ) Αλλα δικαιολογητικά
τα οποία ορίζονται στην προκήρυξη ως απαραιτήτως
συνυποβαλλόμενα με την αίτηση. Το υπό γ στοιχείο,
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο μέσο
αποθήκευσης) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή,
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος
και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής
Επιλογής. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων
υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά
από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
4. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η γραμματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία
υποβλήθηκαν οι αιτήσεις, καταγράφει σε σχετικό πίνακα
κατά αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά τους όπως
αυτά προκύπτουν από τις σχετικές αιτήσεις και δικαιολογητικά των υποψηφίων και τον διαβιβάζει μαζί με τον
φάκελο κάθε υποψηφίου στην εισηγητική επιτροπή του
άρθρου 2 του παρόντος.
Άρθρο 2
Εισηγητική Επιτροπή
1. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων,
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα που προκήρυξε τη θέση, τριμελής εισηγητική επιτροπή η οποία
αποτελείται: α) από τον Διευθυντή του Τομέα ή τον
Πρόεδρο του Τμήματος, εφόσον δεν υπάρχουν Τομείς
ή τον Κοσμήτορα, ή τον Πρύτανη β) από ένα μέλος ΔΕΠ
του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με
αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, και γ) από ένα μέλος
αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, ύστερα από υπόδειξη του αντίστοιχου πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού
οργάνου, το οποίο ανήκει την ακαδημαϊκή μονάδα που
προκήρυξε τη θέση και είναι του ιδίου ή συγγενέστερου
γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας
θέσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο μέλος στην
αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα, το τρίτο μέλος της επιτροπής είναι μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Σε
περίπτωση που επίσης δεν υπάρχει τέτοιο μέλος τότε το
τρίτο μέλος της επιτροπής είναι μέλος της αντίστοιχης
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κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος. Ως μέλη της
Επιτροπής δεν ορίζονται σύζυγοι των υποψηφίων.
2. Η ανωτέρω εισηγητική επιτροπή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) 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 υποψηφίων με
βάση την ουσιαστική κρίση της επιτροπής για το βαθμό
ανταπόκρισης τους στα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα καθώς και στους όρους της προκήρυξης και, γ)
αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων.
Η ανωτέρω εισηγητική έκθεση επιδίδεται και στους
υποψηφίους δια της οικείας γραμματείας. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα προς το
αρμόδιο όργανο που προκήρυξε τη θέση αυτή, εντός
πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της.
Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες για την υποβολή τόσο της γραπτής εισηγητικής έκθεσης της ανωτέρω
επιτροπής όσο και των σχετικών υπομνημάτων των υποψηφίων, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτά.
Άρθρο 3
Διαδικασία Επιλογής
1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15)
ημερών από την υποβολή της γραπτής εισηγητικής έκθεσης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ή μετά την
άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας της παρ. 2
του προηγούμενου άρθρου, συνέρχεται το αρμόδιο συλλογικό όργανο για να αποφασίσει για την πλήρωση 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 όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και
όλα τα μόνιμα μέλη της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) του οργάνου, καθώς και τρία
μέλη της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, του ιδίου
ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με αυτό της
προκηρυχθείσας θέσης και τα οποία υπηρετούν στη μονάδα αυτή. Τα τρία αυτά μέλη στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το μέλος που συμμετείχε στην εισηγητική
επιτροπή, ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν υπόδειξης του αντίστοιχου πρωτοβάθμιου
συνδικαλιστικού 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 αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού
αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, από
άλλη ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος. Αν και πάλι
δεν επαρκούν, ο αριθμός συμπληρώνεται με μέλη της
αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος.
2. Το αρμόδιο όργανο, προκειμένου να προβεί σε ουσιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνει υπόψη του όλα τα στοιχεία των φακέλων τους, τη γραπτή
εισηγητική έκθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής,
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καθώς και τα υπομνήματα που τυχόν υποβλήθηκαν προς
αυτήν από τους υποψηφίους. Διαπιστώνει ποιοι από αυτούς έχουν τα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις που
προβλέπονται για την προκηρυχθείσα θέση, αποκλείει
από την κρίση όσους δεν κατέχουν τα ανωτέρω τυπικά
προσόντα και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολογική
κρίση όλων των λοιπών υποψηφίων.
Με απόφαση του ιδίου οργάνου, είναι δυνατή η πρόσκληση 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. α. Για την επιλογή ενός υποψηφίου απαιτείται η απόλυτη υπέρ αυτού πλειοψηφία των παρόντων μελών του
συνεδριάζοντος οργάνου.
β. Στην περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους
δεν συγκέντρωσε απόλυτη πλειοψηφία, τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για την επιλογή ενός εκ των δύο
υποψηφίων που πλειοψήφησαν κατά την προηγούμενη
ψηφοφορία.
γ. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του προεδρεύοντος του οικείου οργάνου.
δ. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν προσμετρώνται
στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι έδωσαν λευκή
ψήφο ή απείχαν σε μία ψηφοφορία δεν υπολογίζονται
στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία
επίπτωση σε θέματα απαρτίας.
ε. Υποδεικνύεται, επίσης, με χωριστή ψηφοφορία ο
δεύτερος καταλληλότερος υποψήφιος, εφόσον υπάρχει.
στ. Για την επιλογή συντάσσεται αιτιολογημένο πρακτικό. Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί το διορισμό του
ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικειμενικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται ο δεύτερος.
4. Ο Πρόεδρος του αρμόδιου για την επιλογή οργάνου,
υποβάλλει στον Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από τη λήψη της σχετικής απόφασης, το πρακτικό της
επιλογής για τον έλεγχο νομιμότητας.
5. Ο υποψήφιος που τελικά επιλέγεται για την προκηρυχθείσα θέση, διορίζεται με σχετική πράξη του οικείου
Πρύτανη που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας
ενός μηνός από την κοινοποίηση του σχετικού πρακτικού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις
Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την πλήρωση
θέσεων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθορίζονται στις παραγράφους 1γ, 2γ και 3γ του άρθρου 29 του ν. 4009/2011
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Άρθρο 5
Περιοδική Αξιολόγηση Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.
1. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και
εφόσον ανήκουν στην καταληκτική βαθμίδα αξιολογούνται κάθε πενταετία με βάση την ποιότητα του παρεχομένου έργου τους. Για τη συμπλήρωση της πενταετίας
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που διανύθηκε σε άδεια
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άνευ αποδοχών, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από επιτροπές που
ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση
της Σχολής ή η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος,
αποτελούμενες από δύο Καθηγητές και ένα μέλος της
κατηγορίας προσωπικού, στην οποία υπάγεται ο αξιολογούμενος, ίδιας βαθμίδας και ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο
μέλος, τότε το τρίτο μέλος της επιτροπής είναι μέλος της
κατηγορίας προσωπικού στην οποία υπάγεται ο αξιολογούμενος, ίδιας βαθμίδας, του οικείου ΑΕΙ.
2. Η αξιολόγηση στηρίζεται ιδίως σε έκθεση δραστηριοτήτων για την παρελθούσα πενταετία και έκθεση
προγραμματισμού για την επόμενη πενταετία, βάσει της
οποίας γίνεται η επόμενη αξιολόγηση του προσωπικού
των ανωτέρω κατηγοριών. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο συντάσσονται από τον
αξιολογούμενο. Κατά τη διάρκεια της πενταετίας ο αξιολογούμενος έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την
έκθεση προγραμματισμού.
3. Για την αξιολόγηση συντάσσεται έκθεση στην οποία
λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση από τους φοιτητές
του διδακτικού έργου, εφόσον υπάρχει.
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4. Προβλέπονται επιβραβεύσεις με τη μορφή πρόσθετων παροχών από ίδιους πόρους του Ιδρύματος
στα μέλη των ανωτέρω κατηγοριών που έχουν λάβει
θετική αξιολόγηση όπως κάλυψη δαπανών συμμετοχής
σε εξέχοντα επιστημονικά συνέδρια. Με απόφαση της
Συγκλήτου εξειδικεύονται τα κριτήρια και η διαδικασία.
5. Μέλη των παραπάνω κατηγοριών, των οποίων η αξιολόγηση είναι εξαιρετικά αρνητική, επαναξιολογούνται
εντός διετίας από την αρνητική αξιολόγηση.
6. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για
παραμέληση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, ο Πρόεδρος
ή ο Κοσμήτορας υποχρεούται να ενημερώσει τον Πρύτανη, ο οποίος προβαίνει στις πειθαρχικές ενέργειες που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
7. Κατά την πρώτη εφαρμογή ως ημερομηνία έναρξης
υπολογισμού της πενταετίας νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02044983012160008*

