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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   2/26802/0022 (1)
Καθορισμός της υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ημε−

ρών εκτός έδρας του Ταπανίδη Θεόδουλου, Διευθυ−
ντή Δ.Ε. Χαλκιδικής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετα−

κινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/1999), όπως τροποποιήθη−
κε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/
τ.Α΄/2010) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρ−
θρου 27 παρ. 3 του Ν. 4024/2011.

2. Των Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221) και Π.Δ. 86/2012 
«Διορισμός υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 141).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ−48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα».

4. Την υπ’ αριθμ. Υ−112/100277/Δ2/11−8−2010 Υπουργική από−
φαση με την οποία τοποθετήθηκε Διευθυντής Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, ο Ταπανίδης Θεόδουλος.

5. Το γεγονός ότι ο Ταπανίδης Θεόδουλος, Διευθυντής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής με έδρα τον 
Πολύγυρο, ορίστηκε: 

α) Πρόεδρος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλί−
ου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) με την υπ’ 
αριθμ. Κ−18/6935/Δ2/20−01−2014 Υ.Α.

β) Πρόεδρος στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) με την 
υπ’ αριθμ. 186653/Γ6/05−12−2013 Υ.Α. και 

γ) Τακτικό μέλος του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με την 
υπ’ αριθμ. Α−15/4905/Δ2/15−01−2014 Υ.Α. και χρειάζεται 
όπως εκτιμάται, λόγω των πολλαπλών αρμοδιοτήτων 
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του που προκύπτουν από τα υπηρεσιακά του καθήκο−
ντα, επιπλέον 40 ημέρες για τις μετακινήσεις του για 
εκτέλεση υπηρεσίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 2455/07−03−2014 βεβαίωση της Διεύ−
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, για 
το υπόλοιπο των διαθέσιμων ημερών εκτός έδρας του 
Ταπανίδη Θεόδουλου, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Χαλκιδικής.

7. Την υπ’ αριθμ. 1585/17−02−2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕ49−ΒΧ8) από−
φαση Ανάληψης Υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης 
ύψους δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) που αφορούν 
σε οδοιπορικά για το οικ. Έτος 2014 του Διευθυντή Δ.Ε. 
Χαλκιδικής.

8. Την υπ’ αριθμ. Τ−14/233568/07−03−2014 αίτηση του 
Ταπανίδη Θεόδουλου, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Χαλκιδικής.

Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη 
ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) για το έτος 
2014 σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (ΦΟΡΕΑΣ 
90−53, ΕΦ 182 ΚΑΕ 0711), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημε−
ρών εκτός έδρας του Ταπανίδη Θεόδουλου, Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής με έδρα τον 
Πολύγυρο, κατά σαράντα (40) ημέρες για το έτος 2014, 
για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του 
ανωτέρω και συγκεκριμένα για την κάλυψη των υπη−
ρεσιακών του καθηκόντων ως Πρόεδρος του Κεντρικού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως Πρόεδρος στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) 
και ως τακτικό μέλος του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F

   Αριθμ. Φ.473.1/ΑΔ.583259/Σ.1149 (2)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου

σε Μόνιμο Υπάλληλο. 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/07 

«Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

β. Το ΦΕΕ Φ.581.30/ΑΔ./ΙΟΥΝ.12/ΓΕΕΘΑ/Γ2.
γ. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με το 

210ο πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του στις 20−11−2013.
δ. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 119 (ΦΕΚ 153/

25−6−2013, τ.Α΄), περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

ε. Την υπ’ αριθμ. 252375 (ΦΕΚ 1971/13−8−2013, τ.Β΄), 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία 
μεταβιβάστηκαν Αρμοδιότητες του ΥΕΘΑ στον Ειδικό 
Γραμματέα του ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουμε:

1. Την απονομή της Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου στο 
Μ.Υ. Κλ./ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Γ΄ βαθμό, Τερζή Γεώργιο 
(AM: 7843), της ΥΠΕ/ΠΑ, διότι συντρέχουν οι προϋποθέ−
σεις που ορίζει το άρθρο 61 του Ν. 3528/07 και εργάστη−
κε πέραν των καθηκόντων της ειδικότητας του με υπέρ−
μετρο ζήλο και με σκοπό το συμφέρον της Υπηρεσίας.

Ο εν λόγω υπάλληλος, ως μέλος τριμελούς αντιπρο−
σωπείας του ΥΠΕΘΑ, υποστήριξε επιτυχώς τις θέσεις 
της Ελληνικής πλευράς κατά την ενεργοποίηση της 
διαδικασίας αντίκρουσης (dispute) από το Γάλλο εκ−
πρόσωπο στην Επιτροπή Επενδύσεων (IC) του NATO, 
λόγω αποκλεισμού συμμετοχής της γαλλικής εταιρείας 
«Thales Communication Systems» σε διαγωνισμό ανάδει−
ξης αναδόχου σε ιδιαίτερα σημαντικό έργο βελτίωσης 
των τηλεπικοινωνιακών υποδομών των Εθνικών Ενό−
πλων Δυνάμεων που χρηματοδοτείται από το NATO, 
καθώς και κατά τη μετέπειτα παραπομπή του θέματος 
στην Επιτροπή Διαιτησίας (Arbitration Board) του NATO. 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η αποδοχή από το 
NATO των ελληνικών θέσεων, ο αποκλεισμός της ως 
άνω εταιρείας, η ακολούθως ομαλή συνέχιση των δια−
δικασιών ολοκλήρωσης του έργου και τελικά η οριστική 
χρηματοδότηση του από την προαναφερθείσα Επιτροπή 
Επενδύσεων (IC) με ποσό 8.655.000 ευρώ.

3. Η απόφαση να γραφεί στην Ημερήσια Διαταγή 
της Μονάδας και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοι−
νώσεων της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαΐου 2014

Ο Ειδικός Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

F

   Αριθμ. Φ.473.1/ΑΔ583258/Σ.1148 (3)
Απονομή Ηθικής Aμοιβής του Επαίνου 

σε Μόνιμο Υπάλληλο. 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/07 

«Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

β. Το υπ’ αριθμ. Φ.471.21/ΑΔ.11373/Σ.2584/8−8−12/ΔΑΥ/
Α5/1 έγγραφο.

γ. Το υπ’ αριθμ. Φ.473/ΑΔ.214/Σ.53/31−1−12/ΕΡΓ.Α/Κ&ΕΕΟ/
ΔΥΠ/ΤΠΠ έγγραφο.

δ. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με το 
204ο πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του στις 20.11.2013.

ε. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 119 (ΦΕΚ 153/
25−6−2013, τ.Α΄), περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών.

στ. Τη με αριθ. 252375 (ΦΕΚ 1971/13−8−2013, τ.Β΄), από−
φαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία 
μεταβιβάστηκαν Αρμοδιότητες του ΥΕΘΑ στον Ειδικό 
Γραμματέα του ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουμε:

1. Την απονομή της Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου στο 
Μ.Υ. Κλ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Α/Φ και Ε/Π με Δ΄ βαθμό, Παπα−
δάκη Ιωάννη (AM: 7465), του ΚΕΑ, διότι συντρέχουν οι 
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προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 61 του Ν. 3528/07 
και εργάστηκε πέραν των καθηκόντων της ειδικότητας 
του με υπέρμετρο ζήλο και με σκοπό το συμφέρον της 
Υπηρεσίας.

Ο εν λόγω υπάλληλος, προσφέροντας τεχνική υποστή−
ριξη στο Εργοστάσιο Α/Κ και ΕΕΟ στην αντικατάσταση:

α. Ηλιακών συλλεκτών και δικτύου σωληνώσεων στο 
υπόστεγο ΕΕΟ.

β. Σωλήνα δικτύου πεπιεσμένου αέρα 20 m στη Δ/νση 
Παραγωγής Α/Κ.

γ. Σωληνώσεων ύδρευσης−αποχέτευσης και τοποθέ−
τηση ειδών υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους (WC) 
του χρωστηρίου ΠΤΔ.

δ. Δικτύου σωληνώσεων των εργαστηρίων του χη−
μείου,

απέφερε οικονομικό όφελος για την ΠΑ ύψους είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ περίπου, καθόσον το έργο που 
προσέφερε θα έπρεπε να ανατετεθεί σε ιδιωτικό φορέα, 
δεδομένου ότι η 112 ΠΜ αδυνατούσε κατά το χρονικό 
διάστημα παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών να παρά−
σχει τεχνική υποστήριξη σε αυτές.

3. Η απόφαση να γραφεί στην Ημερήσια Διαταγή της 
Μονάδας και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Μαΐου 2014

Ο Ειδικός Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

F

   Αριθμ. 80110/Δ1 (4)
Παράταση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 

Ν. 3848/2010 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευ−
τικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκ−
παίδευση. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Ν. 3848/2010 

(ΦΕΚ 71 Α΄).
2. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας νια την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

II. Την υπ’ αριθμ. 49104/Δ1/10.04.2013 (ΦΕΚ 1017 Β΄) 
Υπουργική απόφαση «Παράταση μεταβατικής περιό−
δου του άρθρου 9 παρ.1 Ν. 3848/2010 για τους διορι−
σμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» για το σχολικό έτος 
2013−2014.

ΙΙΙ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο του εδαφίου α΄, 
της παρ.1, του άρθρου 9, του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) 
για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρω−
τοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως και το 
σχολικό έτος 2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F

   Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/79342/Δ5 119573/
Δ5/30−8−13εισ (σχετ. Δ. 138/02−9−13) (5)

Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης − Δημοτικού.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (Α΄ 244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12−10−2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής ... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ 
τ.Α΄/25−1−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/9−5−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 
4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Α΄/17−9−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10−12−2013) 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και ... 
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν. 4229 (ΦΕΚ 
8/τ.Α΄/10−1−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις υπ’ αριθμ. 10135/18−11−2012 Υ.Α. «Καθορισμός πο−
σού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους 
ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ 
του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), και υπ’ 
αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 756).

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαι−
τούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» (Β.3324).

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.3/ 28778 /Δ5 /10−5−2011 Υ.Α. μετα−
βίβασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού 
Δημοτικού στην εταιρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» και την υπ’ αριθμ. 9273/ 31−8−2012 απόφαση ανανέω−
σης άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά.

6. Την από 30−8−2013 αίτηση της Τσάκωνα Αναστα−
σίας, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΤΣΑΚΩΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με την οποία δηλώνεται και ο 
αριθμός των αιθουσών καθώς και την υπεύθυνη δήλωση 
σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό 
ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές 
προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β΄ 1667), αποφασίζουμε:
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Από το σχολικό έτος 2013−2014 χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια Ιδιωτικού 
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού, για 
έξι (06) αίθουσες.

Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας του Δημοτικού είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό − ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ».

Το Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Καραολή και−
Δημητρίου 46 στον Κορυδαλλό Αττικής με νόμιμο εκ−
πρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
την Αναστασία Τσάκωνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Μαΐου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
    Αριθμ. 121789Γ/4−09−2013 Φ.2.ΓΒ/ 79360 /Δ5 (6)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΜΕ ΜΦΠΑΔ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ.

Α΄/1−09−1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄/12−10−2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής ... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/ τ.Α΄/
25−01−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επεί−
γουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/
τ.Α΄/9−05−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 
4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α΄/17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατά−
ξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/3057/18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/Β΄/3−04−2013).

4. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12−12−2012).

5. Την υπ’ αριθμ. 6901/11−06−2013 απόφαση του Δήμου 
Πειραιά..

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΑ/9031/7−03−2014 Γνώμη του ΕΟΠ−
ΠΕΠ.

7. Την από 4−09−2013 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των 
αιθουσών και νηπίων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση 
σύμφωνα με την οποία η κτηριακή υποδομή του υπό 
ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές 

προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

8. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β΄ 1667). αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στην εται−
ρεία «Α. ΣΙΒΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» άδεια ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης−Νηπιαγωγείου συστεγαζό−
μενου στη ΜΦΠΑΔ « ΣΙΜΠΑ» για μία (1) αίθουσα διδα−
σκαλίας δυναμικότητας είκοσι (20) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του 
Νηπιαγωγείου είναι «ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗ−
ΠΙΑΓΩΓΕΙΟ − ΣΙΜΠΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αλ. Ζαΐ−
μη στον Πειραιά με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ την 
ΑΝΕΖΩ ΣΙΒΡΗ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Μαΐου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
    Αριθμ. οικ. 45001 (7)
Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών 

προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3840/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 53).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

4. Τις διατάξεις του Ν. Δ. 96/1973 και ιδίως το άρθρο 
17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 172).

5. Τις διατάξεις του Ν. Δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού 
Κώδικα» (ΦΕΚ Α΄ 298), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 272).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3899/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 212) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυ−
ση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Α΄ 3), όπως 
έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40 και 51 του 
Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

12. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 23 του 
Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41).

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1049), «Εναρμόνιση της ελληνικής 
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νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα 
της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με 
την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώ−
δικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροπο−
ποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31.12.2010).

14. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/ οικ. 86767/10.9.2012 Υπουρ−
γική απόφαση «Ανάκληση απόφασης εφαρμογής αρ−
μοδιοτήτων τιμολόγησης φαρμάκων στον Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 
Β΄ 2462).

15. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 94274/28.9.2012 Υπουργι−
κή απόφαση «Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4052/2012» 
(ΦΕΚ Β΄ 2675).

16. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 7789/ 22.01.2013 (ΦΕΚ 
Β΄ 94) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

17. Την υπ’ αριθμ. 57408/ 14.06.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1446) από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Διατάξεις 
Τιμολόγησης Φαρμάκων».

18. Την υπ’ αριθμ. οικ. 69010/ 25.07.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1814) 
Υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμά−
κων».

19. Τις διατάξεις της Αριθμ. ΓΠ/οικ/90281/02.10.13 (ΦΕΚ 
Β΄ 2467) Yπουργικής απόφασης «Έγκριση του θετικού κα−
ταλόγου του άρθρου 12 παρ. εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 
Α΄6), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 
και τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 31).

21. Την υπ’ αριθμ. Γ.Υ./οικ. 6161/30.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2761)
Υπουργική απόφαση.

22. Την υπ’ αριθμ. 3457/16−01−2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) Υπουρ−
γική απόφαση.

23. Την υπ’ αριθμ. ΓΥ/οικ. 3037/21−05−2014 εντολή του 
Υπουργού Υγείας.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

1. Τα φαρμακευτικά προϊόντα της παρ. 2 του άρθρου 12 
του Ν. 3816/2010, ανεξάρτητα από το δίκτυο χορήγησης 
τους, αποζημιώνονταν πλήρως από τους ασφαλιστικούς 
φορείς και διατίθενται στους ασθενείς χωρίς συμμε−
τοχή. Ο ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία προμηθεύονται τα 
συγκεκριμένα προϊόντα σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις σε νοσοκομειακή τιμή μείον 6,5%. Ειδικά για τα 
φάρμακα νέων δραστικών ισχύει επιπρόσθετη έκπτωση 
5% για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.

2. Από την επόμενη ανατιμολόγηση τα άνω φάρμακα 
δύναται να χορηγούνται και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. 
Στην περίπτωση αυτή οι Κάτοχοι Αδείας Κυκλοφορίας 
(ΚΑΚ) υπόκεινται στα ίδια rebates όγκου και εισαγωγής 
στον Θετικό Κατάλογο, που υπόκεινται τα υπόλοιπα 
φάρμακα που χορηγούνται δια μέσου των ιδιωτικών 
φαρμακείων. Ειδικά για τα φάρμακα νέων δραστικών 
ισχύει επιπρόσθετη έκπτωση 5% για ένα έτος, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Για τα φάρ−
μακα αυτά δεν εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τα rebates και τις εκπτώσεις των φαρμακείων.

3. Τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα πωλού−
νται απο τους ΚΑΚ σε τιμή παραγωγού (ex factory) προς 

τους χονδρεμπόρους. Για τους φαρμακέμπορους το 
ποσοστό μικτού κέρδους (mark up) καθορίζεται ως 1,5% 
επί της τιμής παραγωγού των φαρμάκων. Το ποσοστό 
μικτού κέρδους (mark up) των φαρμακείων καθορίζεται 
σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα επί της χον−
δρικής τιμής των φαρμάκων αυτών.

Τιμή Χονδρεμπόρου Ποσοστό Μικτού Κέρδους 
(mark up) Φαρμακείου

0−100 32.40%

100−150 28.00%

150−200 23.00%

200,01−300 16.00%

300,01−400 12.00%

400,01−500 9.00%

500,01−600 8.00%

600,01−700 7.00%

700,01−800 6.50%

800,01−900 6.00%

900,01−1000 5.50%

1000,01−1250 5.00%

1250,01−1500 4.25%

1500,01−1750 3.75%

1750,01−2000 3.25%

2000,01−2250 3.00%

2250,01−2500 2.75%

2500,01−2750 2.50%

2750,01−3000 2.25%

3000,01−3500 2.00%

3500,01−4000 1.75%
4. Στις περιπτώσεις αυτές οι ΚΑΚ διατηρούν την δυνα−

τότητα, εφόσον το αποφασίσουν, να διαθέτουν τα φάρ−
μακα αυτά από ιδιωτικά φαρμακεία μόνον σε περιπτώ−
σεις ασθενών που έχουν ενταχθεί σε μητρώα (registries). 
Στα μητρώα αυτά θα πρέπει οι ασθενείς να χαρακτη−
ρίζονται από έναν μοναδικό κωδικό και θα πρέπει να 
υπάρχει μηχανισμός εξακρίβωσης ότι ο ασθενής έχει 
όντως λάβει την θεραπεία. Οι ΚΑΚ θα δηλώνουν στις 
περιπτώσεις αυτές με επίσημη επιστολή προς το ΕΟΦ 
την οδό διανομής των προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 
12 του Ν. 3816/2010 που επιλέγουν, ώστε να διασφαλιστεί 
η επάρκεια της εσωτερικής αγοράς και η απρόσκοπτη 
πρόσβαση των ασθενών με σοβαρές ασθένειες.

5. Όταν για φάρμακα του συγκεκριμένου καταλόγου 
λήξει η περίοδος προστασίας και υπάρχουν γενόσημα, 
δύναται να καταταγούν σε clusters από την αρμόδια 
Επιτροπή Θετικού Καταλόγου, με εξαίρεση τα βιολογικά 
και τα προϊόντα στενού θεραπευτικού εύρους. Εναλλα−
κτικά και επιπρόσθετα η αρμόδια Επιτροπή Πρωτοκόλ−
λων Συνταγογράφησης δύναται να θέσει ειδικά κριτήρια 
χρήσης τους, όπως η υποχρεωτική έναρξη των νέων 
ασθενών στο γενόσημο ή στο φθηνότερο φάρμακο.

6. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να προεγκρίνει τη χρήση των 
συγκεκριμένων φαρμάκων με υψηλό κόστος κτήσης ή 
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υψηλό ετήσιο κόστος θεραπείας, δια μέσου των επι−
τροπών του και να τα διαθέτει μέσω των φαρμακείων 
του. Εφόσον οι επιτροπές του ΕΟΠΠΥ προεγκρίνουν την 
χρήση ενός συγκεκριμένου φαρμάκου, αυτό θα πρέπει 
να ισχύει για το σύνολο των φαρμάκων της κατηγορίας. 
Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, 
ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να αναπτύξει ηλεκτρονικό σύστημα 
έγκρισης της χρήσης των φαρμάκων αυτών σε εύλο−
γο χρονικό διάστημα από την υποβολή του σχετικού 
αιτήματος από τον θεράποντα ιατρό και σύμφωνα με 
τα ισχύοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα ή τις κατευθυ−
ντήριες οδηγίες συνταγογράφησης.

7. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποφασίζει την προέγκριση 
της χρήσης ή την αγορά και χορήγηση από τα φαρμα−
κεία του, φαρμάκων υψηλού κόστους θεραπείας που δεν 
εντάσσονται απαραίτητα στην παρ. 2 του άρθρου 12 του 
Ν. 3816/2010. Τα φάρμακα με τιμή πάνω από 3.000 ευρώ 
δεν δύναται να χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία 
παρά μόνον από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και δημοσίων 
νοσοκομείων. Επιπλέον ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποφασί−
ζει την αποκλειστική διάθεση φαρμάκων πολύ υψηλού 
κόστους θεραπείας ή σπανίων παθήσεων (ορφανά) από 
τα φαρμακεία του.

8. Ορίζεται ως ανώτατο όριο εκτέλεσης συνταγών των 
άνω φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία, το ποσόν 
των 20.000 Ευρώ ανά μία άδεια λειτουργίας φαρμακείου 
ανά μήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
          Αριθμ. 26840 (8)
Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κατηγορία 

Ε.ΔΙ.Π. της Θεολογικής Σχολής.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 18 και του άρθρου 

20 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10−8−2012 τ.Α΄), των 
άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011 
τ.Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 
παρ. 21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του 
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11−2−2014 τ.Α΄).

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. συ−
νεδρ. 2884/3−4−2014, για την διαδικασία ένταξης διοικη−
τικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ που είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

4. Την αίτηση ένταξης στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του 
Ευστράτιου Μουρατίδη, που υπηρετεί στο Ίδρυμα με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος 
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο ίδιο με τα γνωστικά αντικείμενα που θερα−
πεύει το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 
της Θεολογικής Σχολής του Ιδρύματος.

5. Την απόφαση του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχο−

λής για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 
για την ένταξη του υπηρετούντος με σύμβαση ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., 
η οποία επικυρώθηκε στη συνεδρίαση της Κοσμητείας 
της Σχολής αριθμ. 182/25−4−2014.

6. Την από 28−4−2014 Εισήγηση της Τριμελούς Ειση−
γητικής Επιτροπής.

7. Την απόφαση της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχο−
λής υπ’ αριθμ. 183/2−5−2014 για την ένταξη στην κατηγο−
ρία Ε.ΔΙ.Π. του Ευστράτιου Μουρατίδη, που υπηρετεί στο 
Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με 
γνωστικό αντικείμενο ίδιο με τα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύει το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ιδρύματος (έγ−
γραφο της Κοσμητείας υπ’ αριθμ. 562/5−5−2014).

8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διά−
ταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011.

9. Τις ανάγκες του Ιδρύματος, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη του Ευστράτιου Μουρατίδη του Αντωνίου, 

που υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο με τα γνω−
στικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Ποιμαντικής 
και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του 
Ιδρύματος στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 68 
παρ. 3, περ.5 του Ν. 4235/2014, διατηρώντας την κατά το 
χρόνο της ένταξης του και μέχρι την έκδοση του κατά 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 
προεδρικού διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση και την κατανομή του στο Τμήμα Ποιμαντι−
κής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 
του Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική 
Τεχνολογία, Εφαρμογές της Πληροφορικής και Χρήσης 
των Η/Υ στη Θεολογία και στη Θεολογική Έρευνα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2014

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

F
   Αριθμ. 1930 (9)

Ένταξη μέλων του Διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ 
Πειραιά στη θέση Ε.ΔΙ.Π. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 79 

του Ν. 4009/2011 (195/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της περ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ 32/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2009 (202/Α΄) «Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας του ΤΕΙ Πειραιά».

3. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 55 του 
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 320/11−3−2014 αίτηση του Μακρυγιάν−
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νη Παναγιώτη, μέλους του διοικητικού προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για 
ένταξη του στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

5. Την υπ’ αριθμ. 334/11−3−2014 αίτηση της Ατανάσοβα−
Νικολαΐδου Γιάννας, μέλους του διοικητικού προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
για ένταξη της στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

6. Την υπ’ αριθμ. 70/11−3−2014 αίτηση του Σιγάλα Χρή−
στου, μέλους του διοικητικού προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για ένταξη 
του στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

7. Την υπ’ αριθμ. 94/26−3−2014 αίτηση του Σαλμόν Ιω−
άννη, μέλους του διοικητικού προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για ένταξη 
του στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

8. Τις με αριθμ. 547/14−4−2014 και 618/28.4.2014 εισηγή−
σεις των τριμελών Επιτροπών της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών, καθώς και τις με αριθμ. 142/11.4.2014 και 
155/30.4.2014 εισηγήσεις των Τριμελών Επιτροπών της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

9. Την υπ’ αριθμ. 6/30−4−2014 πράξη της Διεύθυνσης 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

10. Την υπ’ αριθμ. 6/15−5−2014 πράξη της Διεύθυνσης 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.

11. Το διορισμό του Λάζαρου Βρυζίδη, Προέδρου του 
ΤΕΙ Πειραιά (170/Υ.Ο.Δ.Δ./2013).

12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ένταξη των παρακάτω αναφερομένων μελών του 
διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδα−
κτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές 
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, σε 
θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), με αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης που κα−
τέχουν, ως ακολούθως:

α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία/ 
Ειδικότητα Βαθμός

Χρόνος υπηρεσίας 
στο βαθμό στις 

21−5−2014 
(ημ/νία 

έκδοσης πράξης 
ένταξης)

1 ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ−ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΓΙΑΝΝΑ ΚΩΣΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ΄ 5 έτη, 8 μήνες, 

14 ημέρες

2 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ΄ 12 έτη, 8 μήνες, 
20 ημέρες

3 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΣΕΛ−ΕΡΡΙΚΟΣ−
ΤΟΥΣΕ

ΤΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΙΚΟΥ Γ 8 έτη, 3 μήνες, 

20 ημέρες

4 ΣΙΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε 10 έτη, 9 μήνες, 

28 ημέρες

Οι εντασσόμενοι διατηρούν τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάσταση μέχρι την έκδοση του προβλεπό−
μενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Οργανισμού 
του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 21 Μαΐου 2014

Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ 

F
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(10)
     Στην υπ’ αριθμ. Φ.2.ΓΒ/26137/Δ5/24−02−2014 απόφαση 

χορήγησης Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης− Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ με το διακριτικό τίτλο «Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό 
Νηπιαγωγείο − ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΑ» που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 561/Β΄/6−3−2014 διορθώνεται :

Το εσφαλμένο: «Από το σχολικό έτος 2013−2014 χορη−
γούμε στην Χατζή Μαριάνα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγα−
ζόμενου στην ΜΦΠΑΔ της Χατζή Μαριάνας για αριθμό 
νηπίων δώδεκα (12).

Ο διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας είναι: «Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό

Νηπιαγωγείο − ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΑ−»,
Στο ορθό: «Από το σχολικό έτος 2013−2014 χορηγούμε 

στην Χαντζή Μαριάνα άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου 
στην ΜΦΠΑΔ της Χαντζή Μαριάνας για αριθμό νηπίων 
δώδεκα (12).

Ο διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας είναι: «Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − ΧΑ−
ΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΑ−».

  (Από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων) 
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(11)
   Στην υπ’ αριθμ. Φ.1415/ΑΚ2014/0000213/28−02−2014 από−

φαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 692/19−
03−2014 (τ.Β΄) σελίδα 10425, διορθώνεται η ημερομηνία 
υπογραφής της απόφασης:

Από το λανθασμένο: 04−03−2014,
Στο ορθό: 28−02−2014.
Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, αντίστοιχη διόρ−

θωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1133/05−05−2014 (τ.Β΄) παύει 
να ισχύει. 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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