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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 347
17 Φεβρουαρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας. ............
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ύδρας, Νομού Αττικής..........
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι. στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγ−
γύης Δήμου Κομοτηνής», Νομού Ροδόπης. ..............
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Μοσχάτου−Ταύρου, Νομού Αττικής.
Προσωρινή ρύθμιση μέχρι τη δημοσίευση Οργανι−
σμού και Κανονισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών των
ζητημάτων επιλογής και εξέλιξης Καθηγητών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011. ........
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.500/47/Ε5/8945
(1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. β΄, γ΄, δ΄
του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101)
σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/1995
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. α του
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά−
ξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 2817/2000
(ΦΕΚ Α΄ 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν.3232/04
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
9. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία:
α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς»
10. Το 110/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄243) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
11. Την 2025805/2917/0022/22−04−1993 (ΦΕΚ Β΄ 307) κοι−
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄307) «Τροποποίηση της
κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της
μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογι−
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποι−
ούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου,
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ ΑΊ94)
13. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168)
κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
14. Την με αριθμ. Υ 25/08−12−2011 (ΦΕΚ Β΄2792) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
15. Την αριθμ. Υ 17/30−11−2011 (ΦΕΚ Β΄2748) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά».
16. Την υπ’ αριθμ. Υ18/30.11.2011 (ΦΕΚ Β΄2748) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
17. Τη με αριθμ.51/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Τα−
νάγρας, Νομού Βοιωτίας που διαβιβάστηκε με το αρ.
4.3255/14−03−2011 έγγραφο του Δήμου στο Υπουργείο
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Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ καθώς και την ορθή επανάληψη αυτής
με τηλεαντιγράφημα από 18−7−2011.
18. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας ύψους 8.378,55 Ευρώ περίπου
για το έτος 2012 και 11.171,4 Ευρώ περίπου για καθένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη.
20. Την αριθμ. 355/10−01−12 βεβαίωση της οικονομικής
υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης,
αποφασίζουμε:
1) Καθορίζουμε, ανά εξάμηνο, πέντε (5) θέσεις πρακτι−
κής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., του Τμήματος Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στο Δήμο Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το
Δήμο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζο−
ντας από 01 −04− 2012.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 8.378,55 ευρώ για το 2012 η οποία θα
καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 02.00.10.6041.04 σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας,
ως εξής:
8.378,55 Ευρώ (5 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) Ευρώ x
9 μήνες) για το έτος 2012 και
11.171,4 Ευρώ (5 θέσεις x 186,19 Ευρώ x 12 μήνες) για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 είναι εγγε−
γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας και για τα επό−
μενα πέντε οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπά−
νη ύψους 11.171,4 Ευρώ η οποία θα προβλέπεται στους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.500/59/Ε5/8937
(2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ύδρας, Νομού Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. β΄, γ΄, δ΄
του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101)
σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. α του ν.
2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 2817/2000
(ΦΕΚ Α΄ 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν.3232/04
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
9. Το Π.Δ.65/2011 .(ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης... της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»
10. Το 110/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄243) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
11. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) κοι−
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄307) «Τροποποίηση της
κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της
μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογι−
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποι−
ούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου,
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ Α΄ 194)
13. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168)
κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
14. Την με αριθμ. Υ 25/08−12−2011 (ΦΕΚ Β΄2792) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
15. Την αριθμ. Υ 17/30−11−2011 (ΦΕΚ Β΄2748) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά».
16. Την υπ’ αριθμ. Υ18/30.11.2011 (ΦΕΚ Β΄2748) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
17. Τη με αριθμ.50/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δή−
μου Ύδρας, Νομού Αττικής που διαβιβάστηκε με το αρ.
1988/15−4−2011 έγγραφο του ανωτέρω Δήμου καθώς και
την ορθή επανάληψη αυτής με τηλεαντιγράφημα από
22−7−2011.
18. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Ύδρας, Νομού Αττικής ύψους 6.702,84 Ευρώ περίπου για
το έτος 2012 και 8.937,12 Ευρώ περίπου για καθένα από
τα επόμενα οικονομικά έτη.
19. Την αριθμ. 160/11−01−12 βεβαίωση της οικονομικής
υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης,
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1. Καθορίζουμε τέσσερις (4) θέσεις πρακτικής άσκη−
σης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα
συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στο Δήμο Ύδρας,
Νομού Αττικής.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το
Δήμο αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζο−
ντας από 01−04−2012.
3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Ύδρας, Νομού Αττικής.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 6.702,84 Ευρώ για το 2012 η οποία θα
καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10.6041 και 106054 σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Ύδρας, Νομού Αττικής,
ως εξής:
6.702,84 Ευρώ (4 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) Ευρώ x
9 μήνες) για το έτος 2012 και
8.937,12 Ευρώ (4 θέσεις x 186,19 Ευρώ x 12 μήνες) για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 είναι εγγε−
γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Δήμου Ύδρας, Νομού Αττικής και για τα επόμε−
να οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
8.937,12 Ευρώ η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοι−
χους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.500/109/Ε5/8940
(3)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι. στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου
Κομοτηνής», Νομού Ροδόπης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. β΄, γ΄, δ΄
του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101)
σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. α του ν.
2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 2817/2000
(ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν.3232/04
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
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όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
9. Το Π.Δ.65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης...της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»
10. Το 110/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄243) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
11. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄307) «Τροποποίηση της
κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της
μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογι−
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποι−
ούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου,
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ Α΄ 194)
13. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168)
κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
14. Την με αριθμ. Υ 25/06−12−2011 (ΦΕΚ Β΄2792) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
15. Την αριθμ. Υ 17/30−11−2011 (ΦΕΚ Β΄2748) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά».
16. Την υπ’ αριθμ. Υ18/30.11.2011 (ΦΕΚ Β΄2748) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
17. Τη με αριθμ.27/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ
«Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτη−
νής», Νομού Ροδόπης που διαβιβάστηκε με το αρ.
369/01−07−2011 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Μέριμνας
και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» στο Υπουργείο
Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ καθώς και την ορθή επανάληψη αυ−
τής με τηλεαντιγράφημα από 20−7−2011.
18. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ « Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Κομοτηνής, Νομού Ροδόπης ύψους 16.757,1 Ευρώ περίπου
για το έτος 2012 και 22.342,8 Ευρώ περίπου για καθένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη.
20. Την αριθμ. 28/10−01−2012 βεβαίωση της οικονομικής
υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης,
αποφασίζουμε:
1) Καθορίζουμε δέκα (10) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστή Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετο−
χής όλων των ειδικοτήτων, στο Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Μέριμνας
και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», Νομού Ροδόπης.
2. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το
αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας
από 01−04−2012.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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3. Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης
Δήμου Κομοτηνής», Νομού Ροδόπης.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 16.757,1 Ευρώ για το 2012 η οποία θα κα−
λυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10.6041 και 10.6054 σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Μέριμνας και Αλλη−
λεγγύης Δήμου Κομοτηνής», Νομού Ροδόπης, ως εξής:
16.757,1 Ευρώ (10 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) Ευρώ x
9 μήνες) για το έτος 2012 και
22.342,8 Ευρώ (10 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) Ευρώ x
12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 θα εγγρα−
φεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του
Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κο−
μοτηνής», Νομού Ροδόπης και για τα επόμενα οικονομικά
έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 22.342,8 Ευρώ
η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπο−
λογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.500/40/Ε5/8943
(4)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Μοσχάτου−Ταύρου, Νομού Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 εδαφ. β΄, γ΄, δ΄
του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101)
σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. α του ν.
2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.5 του ν. 2817/2000
(ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν.3232/04
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Δ. 174/1985
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

9. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης...της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»
10. Το 110/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄243) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
11. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) κοι−
νής υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄307) «Τροποποίηση της
κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της
μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογι−
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποι−
ούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου,
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194)
13. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168)
κοινής υπουργικής απόφασης «Ασφάλιση σπουδαστών
ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
14. Την με αριθμ. Υ 25/08−12−2011 (ΦΕΚ Β΄2792) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
15. Την αριθμ. Υ 17/30−11−2011 (ΦΕΚ Β΄2748) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά».
16. Την υπ’ αριθμ. Υ18/30.11.2011 (ΦΕΚ Β΄2748) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
17. Τη με αριθμ. 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Μοσχάτου−Ταύρου, Νομού Αττικής που διαβιβάστηκε
με τα αρ. 21744/17−05−2011 και 17482/15−4−2011 έγγραφα
του Υπουργείου Εσωτερικών στο Υπουργείο Παιδείας,
Δ.Β.Μ.Θ καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 7307/23−03−2011
έγγραφο του Δήμου Μοσχάτου−Ταύρου.
18. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Μοσχάτου−Ταύρου, Νομού Αττικής ύψους 8.378,55 Ευρώ
περίπου για το έτος 2012 και 11.171,4 Ευρώ περίπου για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
20. Την αριθμ. Δ.Υ/10−01−2012 βεβαίωση της οικονομικής
υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης,
αποφασίζουμε:
1) Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο με δυνατότητα συμ−
μετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Μοσχάτου−
Ταύρου, Νομού Αττικής.
2) Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τον
ανωτέρω Δήμο πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρ−
χίζοντας από 01−04−2012.
3) Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπολο−
γισμό του Δήμου Μοσχάτου−Ταύρου, Νομού Αττικής.
4) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 8.378,55 Ευρώ για το 2012 η οποία θα
καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 10/6041 σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Μοσχάτου−Ταύρου, Νομού Αττικής,
ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8.378,55 Ευρώ (5 θέσεις x 186,19 (176,08+10,11) Ευρώ x
9 μήνες) για το έτος 2012 και
11.171,4 Ευρώ (5 θέσεις x 186,19 Ευρώ x 12 μήνες) για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 είναι εγγε−
γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Μοσχάτου−Ταύρου, Νομού Αττικής και για τα επό−
μενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
11.171,4 Ευρώ η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοι−
χους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. απόφ. 9/22.12.2011
(5)
Προσωρινή ρύθμιση μέχρι τη δημοσίευση Οργανισμού
και Κανονισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οι−
κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών των ζητημά−
των επιλογής και εξέλιξης Καθηγητών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4009/2011.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ 195 Α΄/6.9.2011).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Πράξης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με πρόταση του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Σύνθεση Επιτροπών Επιλογής ή Εξέλιξης Καθηγητών
Στις Επιτροπές Επιλογής ή Εξέλιξης Καθηγητών με−
τέχουν τέσσερα εσωτερικά και τρία εξωτερικά μέλη,
εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος προερχόμενο
από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, με επιστημονικό
έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό
αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του
υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα, τα οποία αναπλη−
ρώνονται από ίσο αριθμό εσωτερικών και εξωτερικών
μελών αντίστοιχα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εσωτερι−
κών μελών ή μη επάρκειας του αριθμού αυτών για το
γνωστικό αντικείμενο της κατά περίπτωση κρίσης, στην
Επιτροπή μετέχουν, αντίστοιχα, είτε αποκλειστικώς
εξωτερικά μέλη, είτε τα υπάρχοντα εσωτερικά μέλη και
τα απαιτούμενα εξωτερικά μέλη μέχρι τη συμπλήρωση
του προβλεπόμενου αριθμού των μελών της Επιτροπής.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του
άρθρου 19 του Ν. 4009/2011.
Μέχρι την κατάρτιση των μητρώων εξωτερικών μελών,
τα εξωτερικά μέλη, τρία τουλάχιστον για κάθε κρίση,
επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρο−
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γνωμόνων το οποίο έχει καταρτισθεί σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3374/2005.
Άρθρο 2
Κατάρτιση Μητρώων
1. Για την κατάρτιση των μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών καθορίζονται τα ακόλουθα γνωστικά
αντικείμενα:
1. Αγροτική Οικονομική
2. Ακαδημαϊκές Μουσικές Σπουδές
3. Βαλκανικές Σπουδές
4. Βαλκανική και Οθωμανική Ιστορία
5. Βιομηχανική Οργάνωση
6. Δημόσια Οικονομική και Οικονομική της Ευημερίας
7. Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων
8. Διαχείριση Κρίσεων
9. Διδακτική Μεθοδολογία
10. Διεθνείς Οργανισμοί
11. Διεθνείς Σχέσεις
12. Διεθνή Οικονομικά
13. Διεθνής Επιχειρηματικότητα
14. Διεθνής και Συγκριτική Εξωτερική Πολιτική
15. Δίκαιο
16. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
17. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
18. Διοίκηση Παραγωγής (Διοίκηση Λειτουργιών)
19. Δομές και Βάσεις Δεδομένων (Data)
20. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
21. Επιστήμες Εγκεφάλου
22. Επιστήμες Συμπεριφοράς
23. Επιστήμες της Εκπαίδευσης
24. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
25. Επιχειρησιακή Έρευνα – Ποσοτικές Μέθοδοι
26. Ευρωπαϊκές Σπουδές
27. Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
28. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
29. Ευρωπαϊκή Πολιτική
30. Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές
31. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Ηλεκτρονικό Εμπόριο
32. Θεωρητική Πληροφορική – Υπολογισμοί (Theory of
Computation – Computing Methodologies)
33. Θεωρία Παιγνίων
34. Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστική
35. Ισλάμ
36. Ιστορία
37. Ιστορία Οικονομικής Σκέψης, Μεθοδολογία και Ετερόδοξες
Προσεγγίσεις
38. Κοινωνική Ανθρωπολογία – Εθνολογία – Εθνογραφία
39. Λογισμικό (Software)
40. Λογιστική
41. Μαθηματικά
42. Μαθηματική Οικονομική
43. Μακροοικονομική
44. Μάρκετινγκ
45. Μέση Ανατολή
46. Μικροοικονομική
47. Νευρωνικά Συστήματα
48. Οικονομετρία
49. Οικονομικά της Μετάβασης
50. Οικονομική Ανάπτυξη, Τεχνολογική Μεταβολή και
Μεγέθυνση
51. Οικονομική Ιστορία – Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων
52. Οικονομική της Εργασίας και Δημογραφία
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53. Οικονομική της Υγείας – Οικονομική της Εκπαίδευσης
54. Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
55. Οικονομική του Χώρου, Περιφερειακή Οικονομική,
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική Γεωγραφία
56. Όργανα, Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
57. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
58. Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά
59. Περιφερειακή Πολιτική
60. Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems)
61. Πληροφορική και Εκπαίδευση
62. Πολιτική Επιστήμη
63. Πολιτική Κοινωνιολογία
64. Πολιτική Φιλοσοφία
65. Ποσοτικά Χρηματοοικονομικά
66. Ρωσικές Σπουδές
67. Σπουδές Ασφάλειας
68. Σπουδές Ειρήνης
69. Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
70. Στρατηγικές Σπουδές
71. Στρατηγική Επιχειρήσεων
72. Συγκριτική Πολιτική
73. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
74. Συστήματα Μετάδοσης Δεδομένων
75. Συστήματα Υπολογιστών (Computer Systems Organization)
76. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές
77. Τουρκία – Τουρκολογία
78. Τραπεζική
79. Τρίτος Κόσμος
80. Υπολογιστικά Μαθηματικά (Mathematics of Computing)
81. Φιλοσοφία
82. Χρηματοοικονομική
83. Ψυχιατρική
84. Ψυχολογία
2. Τα μητρώα καταρτίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο
και περιλαμβάνουν, τα μεν μητρώα των Εσωτερικών Με−
λών Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύ−
ματος, τα δε των Εξωτερικών Μελών Καθηγητές άλλων
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
καθώς και Ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας Ερευνη−
τικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Η
κατάρτιση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών
μελών γίνεται με βάση όχι μόνο το γνωστικό αντικείμενο
της θέσης στην οποία έχουν διορισθεί, αλλά και με βάση
το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο.
3. Στα μητρώα των εσωτερικών μελών και για κάθε
γνωστικό αντικείμενο ξεχωριστά, περιλαμβάνονται όλοι
οι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύ−
ματος.
4. Στα μητρώα εξωτερικών μελών και ανά γνωστι−
κό αντικείμενο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρία (3)
μέλη.
Άρθρο 3
Διαδικασία προκήρυξης θέσεων
1. Η εκλογή των Καθηγητών γίνεται με προκήρυξη της
αντίστοιχης θέσης και με ανοικτή διαδικασία. Η προκή−
ρυξη αφορά είτε πλήρωση νέων θέσεων είτε πλήρωση
θέσεων ύστερα από αίτηση μέλους Δ.Ε.Π. για εξέλιξη.
Η προκήρυξη της θέσης γίνεται από τον Πρύτανη, μετά
από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
(Γ.Σ.Ε.Σ.) του οικείου Τμήματος, και μετά από έλεγχο νο−
μιμότητας από τον Πρύτανη. Για τα Τμήματα Μάρκετινγκ
και Διοίκησης Λειτουργιών και Διοίκησης Τεχνολογίας η

προκήρυξη γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης μετά από πρόταση της Προσωρινής Γ.Σ.Ε.Σ.
Στην προκήρυξη αναφέρεται η βαθμίδα και το γνωστικό
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης το οποίο πρέπει να
καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με
εύρος τουλάχιστον μια αναγνωρισμένη ειδικότητα.
2. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημο−
σίευση, το Ίδρυμα ανακοινώνει στον ημερήσιο τύπο τη
δημοσίευση της προκήρυξης, τον αριθμό του φύλλου
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,
η οποία καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης.
Η ανακοίνωση γίνεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες
της Αθήνας, σε δύο της Θεσσαλονίκης και σε μία κάθε
πόλης στην οποία εδρεύει Α.Ε.Ι.
3. Η ανακοίνωση κοινοποιείται σε όλα τα Α.Ε.Ι. και
Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας καθώς και στους συνα−
φείς με το αντικείμενο της θέσης επιστημονικούς φο−
ρείς. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος καθώς και στις ιστοσελίδες των Υπουργείων
Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εξωτε−
ρικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής ή εξέλιξης
1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε
(45) ημερών, από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμή−
ματος, οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα αναγκαία
για την κρίση δικαιολογητικά. Απολύτως απαραίτητα
δικαιολογητικά είναι: α) Αντίγραφο των πτυχίων και
των λοιπών τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση έκδοσης
των πτυχίων και των τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. του
εξωτερικού, πρέπει να 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 ισοτιμί−
ας, β) Βιογραφικό σημείωμα, γ) Αναλυτικό υπόμνημα
για τα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα, δ)
Τα Επιστημονικά Δημοσιεύματα, ε) Διδακτορική δια−
τριβή. Τα υπό β, γ, δ και ε στοιχεία, υποβάλλονται 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
ή Εξέλιξης και των Αξιολογητών του άρθρου 19 παρ. 4
του Ν. 4009/2011.
2. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την εκπνοή
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψη−
φίων, συγκροτείται η Επιτροπή Επιλογής ή Εξέλιξης, με
αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του Τμήματος,
ύστερα από γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και σύμφω−
να με τους ορισμούς του άρθρου 19 παρ. 1, 2 και 3 του
Ν. 4009/2011. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρό−
σκληση του Προέδρου του Τμήματος και επιλέγει τον
Πρόεδρο μεταξύ των εσωτερικών μελών της. Η Επιτροπή
ζητά γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο, σύμφωνα
με τους ορισμούς του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 4009/2011,
η οποία υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60)
ημερών από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης.
Η γραπτή αξιολόγηση κοινοποιείται τουλάχιστον δε−
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καπέντε (15) ημέρες, πριν τη συνεδρίαση, στα μέλη της
Επιτροπής και στους υποψηφίους, οι οποίοι δικαιούνται
να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον πέντε (5)
ημέρες πριν τη συνεδρίαση για τη διενέργεια της κρίσης
επιλογής ή εξέλιξης.
3. Η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας των υπο−
ψηφίων γίνεται με τον τρόπο και τη διαδικασία που προ−
έβλεπε η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 1268/1982,
όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της με το άρθρο 81 παρ.
3 του Ν. 4009/2011. Η γνώμη των φοιτητών για τη διδα−
κτική ικανότητα των υποψηφίων, μελών Δ.Ε.Π. του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας, διατυπώνεται, κατά την αρχή
της συνεδρίασης της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης,
από εκπρόσωπο των φοιτητών του οικείου Τμήματος,
μέλος της Γ.Σ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου
της Επιτροπής. Για τη διδακτική ικανότητα υποψηφίων,
μελών Δ.Ε.Π. που προέρχονται από άλλο Α.Ε.Ι. της χώ−
ρας, το στοιχείο της αξιολόγησης αυτής ζητείται από
το Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχονται. Η διδακτική ικα−
νότητα των λοιπών υποψηφίων αξιολογείται από τους
φοιτητές των αντίστοιχων τάξεων βάσει δύο δοκιμαστι−
κών μαθημάτων, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Τα θέματα
επιλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος και
γνωστοποιούνται δύο (2) ημέρες πριν από κάθε μάθημα
στους υποψηφίους. Το πόρισμα της αξιολόγησης αυτής
διατυπώνεται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2,
από εκπρόσωπο των φοιτητών της τάξης στην οποία
διεξήχθησαν τα δοκιμαστικά μαθήματα.
4. Με απόφαση του Προέδρου της Τμήματος, ορίζεται
η ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής ή
Εξέλιξης για την κρίση, η οποία δεν πρέπει να απέχει
περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, που συντελείται με
την εμπρόθεσμη υποβολή των παραπάνω γραπτών αξι−
ολογήσεων. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής
των παραπάνω γραπτών αξιολογήσεων η διαδικασία
ολοκληρώνεται και χωρίς αυτές. Κατά τα λοιπά εφαρ−
μόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 5 και 6 του
Ν. 4009/2011.
Άρθρο 5
Προθεσμία ολοκλήρωσης της επιλογής ή εξέλιξης
Η διαδικασία επιλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται
την ημέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής
ή Εξέλιξης για την κρίση. Σε περίπτωση που κατά την
πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία της Επι−
τροπής Επιλογής ή Εξέλιξης, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 4009/2011, η συνεδρίαση επα−
ναλαμβάνεται υποχρεωτικώς εντός 15 ημερών από την
πρώτη συνεδρίαση. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία,
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η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός 15 ημερών από
την προηγούμενη. Εάν και κατά την τρίτη συνεδρίαση
δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η διαδικασία
πλήρωσης της θέσης θεωρείται ότι απέβη άγονη.
Άρθρο 6
Διορισμός − Έλεγχος Νομιμότητας
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής
ή εξέλιξης και την επικύρωση των πρακτικών, ο σχετι−
κός φάκελος διαβιβάζεται άμεσα από τον Πρόεδρο του
Τμήματος, στον Πρύτανη του Ιδρύματος για τον έλεγχο
νομιμότητας και τον διορισμό του επιλεγέντος. Έλεγχος
νομιμότητας πραγματοποιείται και στις άγονες εκλογές
και στις αρνητικές κρίσεις. Όσοι έχουν έννομο συμφέρον
μπορούν να υποβάλουν 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.
2. Εάν η διαδικασία κριθεί νόμιμη, ο Πρύτανης προβαί−
νει στην έκδοση πράξης διορισμού, μέσα σε προθεσμία
δύο (2) μηνών από την υποβολή σ’ αυτόν του σχετικού
φακέλου, και επιμελείται της δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Σε περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγ−
χο νομιμότητας διαπιστωθούν πλημμέλειες, ο φάκελος
αναπέμπεται στο Τμήμα για επανάληψη της διαδικασίας
από το σημείο που παρουσιάζεται η έλλειψη νομιμό−
τητας.
4. Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας του
ελέγχου νομιμότητας, ο Πρύτανης συνεπικουρείται από
αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Πανεπιστημίου, τα
μέλη της οποίας ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβού−
λιο. Η Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου, οφείλει να
παρέχει κάθε πληροφορία ή να γνωμοδοτεί γραπτώς,
εφόσον της ζητηθεί, επί νομικών θεμάτων που ανακύ−
πτουν κατά τον έλεγχο νομιμότητας.
5. Ο Πρύτανης οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο
νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα
(60) ημερών από την υποβολή σ’ αυτόν του σχετικού
φακέλου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2012
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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