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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   37539/Ε5 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας με τίτ−
λο: «Ψυχική Υγεία». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ.α του ν. 4009/2011 (Α´ 195) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 47 περ.γ του ν. 4025/2011 (Α΄ 228).

β) Του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως 
τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 
(Α΄156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

γ) Του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τη υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

4. Τη υπ’ αριθμ. Υ18/30−11−11 (ΦΕΚ2748/τ.Β´/02−12−2011) 
απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».

5. Τα υπ’ αριθμ. 2/6−7−2010 και 3/15−03−2012 πρακτικά 
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

6. Τα υπ’ αριθμ. 4/13−7−2010 και 6/19−03−2012 πρακτικά 
της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

7. Το υπ’ αριθμ. 319/13−02−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ με 
συνημμένη την από το Δεκέμβριο του 2011 Έκθεση Εξω−
τερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
Τ.Ε.Ι. Λάρισας από την ΑΔΙΠ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας 
με τίτλο «Ψυχική Υγεία», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας οργανώ−
νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Ψυχική Υγεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄148), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Φροντίδα της 
Ψυχικής Υγείας.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι αφενός η θε−
ωρητική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην 
Ψυχική Υγεία και αφετέρου η κλινική πρακτική τους 
σε οργανισμούς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Παρέ−
χει επίσης ευκαιρίες για μελέτη θεμάτων ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος, όπως η διπλή διάγνωση, ψυχοκοινω−
νικές και ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις, η διαχείρι−
ση της ασθένειας, του θανάτου και η προαγωγή της 
ψυχικής υγείας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση 
εξειδικευμένων επιστημόνων υγείας που θα στελεχώ−
σουν αποτελεσματικά ως ειδικοί της ψυχικής υγείας 
οργανισμούς και υπηρεσίες που παρέχουν φροντίδα 
ψυχικής υγείας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νοσηλευτικής απονέμει Με−
ταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ψυχική 
Υγεία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι−
ούχοι Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι 
Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγ−
γελματική και ερευνητική εμπειρία στην ψυχική υγεία.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) 
εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται 
για πρακτική άσκηση και εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων, πρακτική 
άσκηση καθώς και εκπόνηση της μεταπτυχιακής δι−
πλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα είναι πλήρους 
φοίτησης.

Κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα στο πρόγραμμα, κάθε 
εξάμηνο, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει τα τρία 
πρώτα υποχρεωτικά μαθήματα, όπως περιγράφονται 
παρακάτω και να επιλέξει άλλο ένα από τα υπόλοιπα 
τρία επιλογής, και τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. 
Η πρακτική άσκηση και η μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία είναι υποχρεωτικές και αντιστοιχούν επίσης 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση 
του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές 
μονάδες.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
μονάδες 
(ECTS)

1 Επιδημιολογία 
στην Ψυχική Υγεία (Υποχρεωτικό)

8

2 Αγωγή – Προαγωγή Ψυχικής 
Υγείας (Υποχρεωτικό)

8

3 Μεθοδολογία Έρευνας 
στην Ψυχική Υγεία (Υποχρεωτικό)

8 

Επιλογής (υποχρεωτικά ένα 
εκ των τριών)

4α Κλινική Αξιολόγηση, Διαμόρφωση 
και Λήψη Αποφάσεων για άτομα 
με Ψυχιατρικά και Ψυχολογικά 
Συμπτώματα

6 

4β Εθισμός 6
4γ Ψυχολογία των Ασθενών 

και των Οικογενειών τους
6

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
μονάδες 
(ECTS)

1 Διαπολιτισμική Φροντίδα στην Ψυ−
χική Υγεία (Υποχρεωτικό)

8

2 Ψυχοπαθολογία (Υποχρεωτικό) 8
3 Φροντίδα του Ψυχικά Πάσχοντος 

(Υποχρεωτικό)
8 

Επιλογής (υποχρεωτικά ένα εκ των 
τριών)

4α Βιοηθική 6 
4β Ψυχοφαρμακολογία 6
4γ Πένθος 6

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
μονάδες 
(ECTS)

1 Κοινωνική Ψυχιατρική 
(Υποχρεωτικό)

8

2 Ψυχική Υγεία Παιδιού 
και Εφήβου (Υποχρεωτικό)

8

3 Φροντίδα Ψυχικής Υγείας βασισμέ−
νη 
σε Αποδείξεις (Υποχρεωτικό)

8 

Επιλογής (υποχρεωτικά ένα 
εκ των τριών)

4α Ψυχοβιολογία 6 
4β Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας 6
4γ Σεξουαλική και 

Αναπαραγωγική Υγεία
6

Σύνολο 30
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Δ΄ Εξάμηνο

Πιστωτικές 
μονάδες
(ECTS)

Πρακτική άσκηση − Εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορί−
ζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος 
Νοσηλευτικής ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας 
και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημί−
ων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδα−
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Ο υπάρχων εξοπλισμός του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
που σχετίζονται με την υλοποίηση του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 
παρ.11 περ.α του ν. 4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθη−
κε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν. 4025/2011 
(Α´ 228), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακα−
δημαϊκό έτος 2019−2020, oπότε και θα αξιολογηθεί η 
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί−
ζεται σε 150.000 € και αναλύεται ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό

1. Κόστος Εκπαίδευσης 49.560 33,04%

2. Διοικητική και 
Γραμματειακή Υποστήριξη 20.000 13,33%

3. Μετακινήσεις 15.940 10,63%

4. Λειτουργικά έξοδα – 
Αναλώσιμα− Βιβλία 12.000 8%

5. Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ Λάρισας 15.000 10%

6. ΤΕΙ Λάρισας 37.500 25%

ΣΥΝΟΛΟ 150.000 100%

2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
δίδακτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ−
ει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Απριλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθ. Υ3α/ΓΠ οικ.34262 (2)
Συμπλήρωση της με αριθμ. Υ3α/ ΓΠ οικ. 88867/02/2003 

κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Κέντρου 
Υγείας (ΚΥ) στην αστική περιοχή του Δήμου Ευόσμου, 
Νομαρχίας Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 151 Β΄/13.2.2003). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 14, 15, 17 και 19 του Ν. 1397/ 1983 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143 Α΄) όπως επανήλθαν σε ισχύ με 
τις διατάξεις του άρθρου 1β του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α΄).

β) Του άρθρου 5 του Ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
34 Α΄).

γ) Του άρθρου 24 του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄).

δ) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ε) Του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμ−
βάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α΄).

στ) Του Ν. 3754/ 2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των 
νοσοκομειακών γιατρών του ΕΥ, σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α΄), όπως ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών ….. στα Υπουργεία ….. και β) Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … (ΦΕΚ 147 Α΄).

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/ 2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), του 
Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες 
(ΦΕΚ 194 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής θα προκληθεί: α) Ετήσια δαπάνη ύψους 
ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων 
(1.277.000) €, περίπου, για τη μισθοδοσία προσωπικού, που 
θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπο−
λογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης, με την προκήρυξη των συνιστώμενων θέσεων (Ε.Φ. 
15−210 ΚΑΕ 0200), β) ποσό ύψους 200.000,00 € περίπου ετη−
σίως για τα λειτουργικά έξοδα του ΚΥ που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του ΓΝ Θεσ/νίκης «Γ. Παπανικολάου».
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2. Την υπ’ αριθμ. 7095/ 3. 7. 2007 απόφαση του Διοικητή 
της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 21ης/17. 4. 2008 (θέμα 10ο) απόφαση 
του ΚΕΣΥΠΕ.

4. Την υπ’ αριθμ. 23564/ 25. 11. 2011 απόφαση καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κων/νου 
Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη (ΦΕΚ 2741 Β΄) και του 
Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβερνήσε−
ως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 243 Α΄).

5. Το Π.Δ. 31/ 2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» 
(Α΄ 62), αποφασίζουμε:

Τροποποιείται το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ. 
88867/02/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 151 
Β΄/2003) και προστίθενται άρθρα 4, 5, 6, 7, και 8, ως 
ακολούθως: 

«Άρθρο 3
Περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας (ΚΥ)

Ως περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) ορίζονται 
οι περιοχές των Δήμων Ευόσμου, Αμπελοκήπων, Μενεμένης 
και Ελευθερίου – Κορδελιού, νομαρχίας Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 4
Σύσταση θέσεων προσωπικού

Για τις ανάγκες του ΚΥ συνιστώνται οι παρακάτω 
κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα θέσεις 
προσωπικού:

Ι. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Οκτώ (8) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δύο (2) θέσεις
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΑΙΩΝ − ΜΑΙΕΥΤΩΝ
Δύο (2) θέσεις

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Πέντε (5) θέσεις 

Άρθρο 5
Διάρθρωση

Το Κέντρο Υγείας (ΚΥ) αποτελεί ενιαία Διεύθυνση και 
απαρτίζεται από:

1. ΙΑΤΡΕΙΑ
Α) Οικογενειακής Ιατρικής:
Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και
Παιδιατρικής 
Ιατρεία των ειδικοτήτων αυτών μπορεί να λειτουρ−

γούν και αποκεντρωμένα σε γειτονιές – συνοικίες της 
περιοχής ευθύνης του.

Β) Οδοντιατρείο 
Τα Ιατρεία (Α΄ και Β΄) αυτά πλαισιώνονται από για−

τρούς ειδικευμένους του κλάδου ΕΣΥ, οι οποίοι κατα−
λαμβάνουν θέσεις που συνιστώνται με το άρθρο 4 της 
παρούσας απόφασης, και θέσεις που κάθε φορά συ−
νιστώνται στον κλάδο ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ και 
κατανέμονται σε αυτό και από ειδικευόμενους. 

2. Ιατρεία όλων των λοιπών ειδικοτήτων, και εργαστή−
ρια μικροβιολογίας και ακτινοδιαγνωστικής, που πλαι−
σιώνονται από γιατρούς ειδικοτήτων του νοσοκομείου, 

σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17, του 
Ν. 1397/ 83, στο οποίο υπάγεται το ΚΥ, και λειτουργούν 
όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του 
Ν. 1397/83. Οι γιατροί αυτοί προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στο ΚΥ και τον αντίστοιχο τομέα του νοσοκομείου, 
στο οποίο υπάγεται το ΚΥ, στα όρια του τακτικού ωρα−
ρίου εργασίας και του προγράμματος εφημερίας του 
νοσοκομείου και του ΚΥ (παρ. 2, άρθρο 17, Ν. 1397/83).

3. Τα ιατρεία του ΚΥ στελεχώνονται, εκτός από το 
ιατρικό προσωπικό και από το προσωπικό των κλάδων 
Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων, Ρα−
διολογίας – Ακτινολογίας και Φυσικοθεραπείας, καθώς 
και Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.

4. Το Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας, στελεχώνεται 
από το προσωπικό των κλάδων Επισκεπτών−τριών υγείας, 
Κοινωνικής Εργασίας και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

5. Το Γραφείο Γραμματείας, που στελεχώνεται από το 
προσωπικό όλων των λοιπών κλάδων του ΚΥ.

Τα Ιατρεία, τα Εργαστήρια και τα Γραφεία του Κέ−
ντρου Υγείας λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 17, του Ν. 1397/ 83 και σε ωράριο που κα−
θορίζεται με υπουργική απόφαση.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Δ/ντή του ΚΥ καθώς και των 
Ιατρείων και Γραφείων του ορίζονται ως ακολούθως:

1. Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό 
και την λειτουργία των Ιατρείων και Γραφείων. 

2. Αρμοδιότητες των Ιατρείων του ΚΥ είναι:
Η ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 15 του Ν. 1397/83 και 16 
του Ν. 2071/92.

3. Αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινωνικής Φροντίδας 
είναι:

α) Η ευθύνη για την οργάνωση παροχής υπηρεσι−
ών κοινωνικής φροντίδας στον πληθυσμό, καθώς και η 
εφαρμογή και υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων 
στα πλαίσια του σκοπού του ΚΥ.

β) Η συνεργασία με τους γιατρούς στην εφαρμογή προ−
γραμμάτων ενημέρωσης και διαφώτισης του πληθυσμού σε 
θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, διαιτητικής αγω−
γής, σχολικής υγιεινής, καθώς και η συνεπικουρία στο έργο 
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

4. Αρμοδιότητες του Γραφείου Γραμματείας είναι:
α) Η φροντίδα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την 

οργάνωση της γραμματειακής στήριξης του ΚΥ, την 
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του, την τήρη−
ση των αρχείων και βιβλίων κίνησης των ιατρείων του 
ΚΥ, την τήρηση του Γενικού πρωτοκόλλου, την διακίνηση 
της αλληλογραφίας, την επικύρωση αντιγράφων και τη 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, καθώς και την 
χορήγηση πιστοποιητικών στους αρρώστους, όταν τα 
ζητούν, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

β) Η φροντίδα για την διακομιδή των αρρώστων με 
ασθενοφόρο αυτοκίνητο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο 
μεταφοράς σε έκτακτες περιπτώσεις, στο ΚΥ ή στο 
νοσοκομείο και 

γ) Η φροντίδα για κάθε θέμα που έχει σχέση με την καθα−
ριότητα των χώρων του ΚΥ, την εποπτεία των γενικών εργα−
σιών, την φύλαξη, την διανομή και επιδιόρθωση των εφοδίων 
και υλικών που χρειάζονται για την λειτουργία του.
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5. Οι αρμοδιότητες του ΚΥ ασκούνται σύμφωνα με όσα 
λεπτομερώς ορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λει−
τουργίας των ΚΥ και μέχρι να εκδοθεί ο εσωτερικός κανο−
νισμός λειτουργίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδη−
γίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και τις αποφάσεις του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής 
Περιφέρειας και του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου 
νοσοκομείου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 7
Προσόντα διορισμού

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Κ.Υ. ορί−
ζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ39 Α΄), όπως 
αυτό ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 8
Προϊστάμενοι

1. Στο ΚΥ προΐσταται:
α) Στην Διεύθυνση, γιατρός ή οδοντίατρος του κλάδου 

ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή, που υπηρετεί σ’ αυτό.
β) Στο Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας υπάλληλος του 

κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή του κλάδου ΤΕ Επι−
σκεπτών−τριών Υγείας.

γ) Στο Γραφείο Γραμματείας, υπάλληλος της κατηγο−
ρίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και αν δεν υπάρχει 
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

2. Οι υπάλληλοι που προΐστανται στα Γραφεία Κοινω−
νικής Φροντίδας και Γραμματείας ορίζονται σύμφωνα 
με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού 
Κώδικα (Ν. 3528/2007)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
   Αριθμ. Π4/ΓΠ οικ.35226 (3)

Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά νόμο εξαιρέσιμες ημέρες στο
προσωπικό του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου έτους 2012.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου .20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226).
2) Το άρθρο 1 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α΄/10−2−2003), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 κεφ. 

Β΄ του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α76−8−2003 και του άρθρου 13 παρ.2 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α723−12−2003).
4) Την υπ’ αριθμ. 130342/25−11−2011 απόφαση (ΦΕΚ 2741/τ.Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη».
5) Την ανάγκη λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου.
6) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 5.220,00 € (ΚΑΕ 0263) σε βάρος του προϋπολογισμού του Θ.Χ.Π. Λασι−

θίου.
7) Το υπ’ αριθμ. 388/2−2−2012 έγγραφο του Θ.Χ.Π. Λασιθίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά νόμο εξαιρέσι−

μες ημέρες προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου στο προσωπικό του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων 
Λασιθίου για το χρονικό διάστημα ένα (1) μήνα πριν την δημοσίευση της απόφασης αυτής έως 31−12−2012 και για 
256 ώρες, ως ακολούθως:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ

(αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου)

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
(αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση 

του υποχρεωτικού ωραρίου )

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 3 1

ΥΕ Τραυματιοφορέων 3 1

Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη της ανωτέρω αποζημίωσης περιορίζεται μέσα στα πλαίσια των εγγεγραμμένων για 
το σκοπό αυτό πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Φορέα, δεν μπορεί να καλυφθεί από απομείωση πίστωσης άλλης 
κατηγορίας δαπάνης, εφόσον εντάσσεται στον ίδιο κωδικό και ειδικότερα των λειτουργικών εξόδων του Φορέα.

Η ωριαία αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ226/Α727−10−
2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
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    Αριθμ. 21900 (4)
Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας, για όλες τις ημέρες 

του έτους, για τις Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσι−
ών και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τμήματος Υγεί−
ας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυν−
σης Κοινωνικής Προστασίας − Παιδείας − Αθλητισμού 
− Πολιτισμού, του Αυτοτελούς τμήματος Ανάπτυξης 
Προγραμματισμού − Οργάνωσης και Πληροφορικής 
και των αυτοτελών γραφείων του Δήμου Αμπελοκή−
πων − Μενεμένης Νομού Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011, β) 

του άρθ. 36 του Ν. 3584/2007 γ) του άρθ. 1 παρ. 6 του 
Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομά−
δας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις όμοιες των παρ. 1 και 2 του άρθ. 23 του Ν. 1735/1987 
και δ) των άρθ. 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δι−
ατάξεις», ε) την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 
(ΦΕΚ 769/Β΄/27.6.2006) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 1659 Β΄/26−7−2011), στ) τον Οργανισμό Εσωτερι−
κών Υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων − Μενεμένης 
(Φ.Ε.Κ. 1928/Β΄/31.08.2011), ζ) του άρθρου 280 παρ. Ι του 
Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης», η) του άρθ. 8 παρ. 1 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης».

2. Την αριθ. 114/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Αμπελοκήπων − Μενεμένης, με την οποία 
καθορίζεται η 12ωρη λειτουργία για όλες τις ημέρες του 
έτους, για τις Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών, του τμήματος Υγείας Πρόνοιας 
και Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας − Παιδείας − Αθλητισμού − Πολιτισμού, του 
Αυτοτελούς τμήματος Ανάπτυξης − Προγραμματισμού 
− Οργάνωσης και Πληροφορικής και των αυτοτελών 
γραφείων του Δήμου Αμπελοκήπων − Μενεμένης, καθώς 
και τη σχετική βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου, αναφορικά με τη δαπάνη που προκαλείται 
από την ανωτέρω απόφαση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας, για 
όλες τις ημέρες του έτους, για τις Διευθύνσεις Διοι−
κητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών, του 
τμήματος Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας − Παιδείας −
Αθλητισμού − Πολιτισμού, του Αυτοτελούς τμήματος 
Ανάπτυξης − Προγραμματισμού − Οργάνωσης και Πλη−
ροφορικής και των αυτοτελών γραφείων του Δήμου 
Αμπελοκήπων − Μενεμένης, λόγω των αυξημένων ανα−
γκών των υπηρεσιών του Δήμου, ως εξής:

Διοικητικοί υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοση−
λευτές, προσωπικό Η/Υ, εργάτες − φύλακες − θυρωροί, 
κ.λπ. 

Ώρες εργασίας: 8 ώρες
Ωράριο ανά βάρδια:
Α΄ βάρδια: 07:00− 15:00
Β΄ βάρδια: 14:00−22:00
 12:30 − 20:30 (βιβλιοθηκονόμοι)
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Δήμου Αμπελοκήπων Μενε−
μένης, συνολικού ποσού 105.500,00 €, σε βάρος συγκε−
κριμένων Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου. Για τα 
επόμενα έτη θα προβλεφθεί δαπάνη συνολικού ποσού 
158.000,00 € στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογι−
σμού του Δήμου, ετησίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 
F

   Αριθμ. αποφ. 08/29−02−2012 (5)
Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. 03/23−02−12 (θέμα 

1, υπόθεμα 5) της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονί−
ων Νήσων σχετικά με τις διαδικασίες εκλογής, εξέλι−
ξης και μονιμοποίησης μελών Ε.Π. (Άρθρο 78 παρ. 3 
του Ν. 4009/2011, ΦΕΚ. 195/6−9−2011, τ.Α΄).

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 78 του Ν. 4009/2011 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/06−09−2011/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 195/2003 (ΦΕΚ 
Α΄ 156) «Ίδρυση ΤΕΙ Ιονίων Νήσων».

3. Τη υπ’ αριθμ. 33617/E5/2010 ΥΑ (ΦΕΚ 105/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./ 
23−03−2010) «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την οποία τέθηκαν σε 
παύση η υπ’ αριθμ. 83366/Ε5/2005 προγενέστερη ΤΑ και 
οι τροποποιήσεις της, όπως αυτή τροποποιήθηκε δυ−
νάμει της υπ’ αριθμ. 104350/Ε5 απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
312/13−09−11/τ.ΥΟΔΔ).

4. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης υπ’ αριθμ. 
03/23−02−12 (θέμα 1, υπόθεμα 5) της Διοικούσας Επιτρο−
πής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 131/τ.Β΄/03−02−2012) για 
τις διαδικασίες εκΛογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης 
μελών Ε.Π. (Αρθρο 78, παρ. 3 του Ν. 4009/2011, ΦΕΚ. 
195/6−9−2011, τ.Α΄), σχετικά με την προσωρινή ρύθμιση 
(μέχρι την έκδοση του Οργανισμού και του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων) των θεμάτων που 
αφορούν σε «διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις 
καθηγητών οποιασδήποτε Βαθμίδας, για τις οποίες εκ−
δίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο 
για εξέλιξη Καθηγητή, μετά την 1.7.2011» (σχετ. παρ. 3 
του άρθρου 78 του ν. 4009/2011), αποφασίζουμε:

Α. Θέματα διαδικασιών επί των διατάξεων του άρθρου 18 
«Εκλογή − Εξέλιξη−Μονιμοποίηση» του Ν. 4009/06.09.2011:
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Η έναρξη της διαδικασίας για την εκλογή ή την εξέλιξη 
ή τη μονιμοποίηση μέλους Ε.Π. όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 18 του Ν. 4009/2011 γίνεται:

1. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ζητά εξέλιξη ή 
μονιμοποίηση στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
του, με αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται 
μέσω του Τμήματος προς τον Πρόεδρο της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ιδρύματος.

2. Στην περίπτωση εκλογής μέλους Ε.Π. οποιασδήποτε 
βαθμίδας ή εξέλιξης Καθηγητή Εφαρμογών σε θέση 
Επίκουρου Καθηγητή ή όταν υποψήφιος για εξέλιξη 
Επίκουρος ή Αναπληρωτής Καθηγητής ζητά εξέλιξη σε 
διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο από εκείνο του δι−
ορισμού του: Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, 
καθώς σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ιδρυτικού Προε−
δρικού Διατάγματος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 195/2003 
(ΦΕΚ Α΄ 156), τα Τμήματα του Ιδρύματος είναι μη αυτο−
δύναμα, μετά από Εισήγηση του Τμήματος, στην οποία 
και θα καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο της υπό 
προκήρυξης θέσης. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις 
ανάγκες του Τμήματος (Προγράμματος Σπουδών) στο 
οποίο ανήκει ο Καθηγητής και το γνωστικό αντικείμενο 
του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, σε συνδυασμό 
με το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του, 
όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή του.

Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Διοικού−
σας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. και αποστέλλεται στο Υπουρ−
γείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για τον έλεγχο ύπαρξης κενής 
οργανικής θέσης και σχετικής πίστωσης. Στη συνέχεια 
η εν Λόγω προκήρυξη διαβιβάζεται, από το Υπουργείο 
Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημο−
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση του 
αντίστοιχου Φ.Ε.Κ., η προκήρυξη δημοσιεύεται, με τη 
φροντίδα του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τ.Ε.Ι., δύο τουλάχιστον φορές, με διαφορά δέκα 
τουλάχιστον ημέρες η μία δημοσίευση από την άλλη, 
σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και μία της 
Θεσσαλονίκης καθώς και σε μία εφημερίδα ευρείας 
κυκλοφορίας της έδρας του Τ.Ε.Ι. Η προκήρυξη γνω−
στοποιείται σε επιστημονικά ή επαγγελματικά έντυπα, 
σε όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. και σε αναγνωρι−
σμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, καθώς και στο 
Υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση των Ελλήνων 
επιστημόνων του εξωτερικού. Μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερή−
σιο τύπο, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Oι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για 
την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να 
φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό 
φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου 
σε τρία αντίτυπα, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμε−
νων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι 
θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν. 
Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, 
τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μετα−
φράσεις. Oι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να 
συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου ορ−
γάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς 
τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της ημεδαπής.

Για το διορισμό, την εξέλιξη ή τη μονιμοποίηση στο ίδιο 
ή άλλο Τ.Ε.Ι. μέλους Ε.Π. που ήδη υπηρετεί, δεν απαιτείται 
εκ νέου υποβολή νόμιμων δικαιολογητικών και αρκεί η 
υποβολή επικυρωμένων από την αρμόδια υπηρεσία του 
Τ.Ε.Ι. αντιγράφων τους, τα οποία βρίσκονται στον υπηρε−
σιακό φάκελο του και υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με 
το νόμο, ότι το περιεχόμενό τους ισχύει και δεν μεσολά−
βησε γεγονός που θα αποτελούσε λόγο εκπτώσεως από 
το λειτούργημα ή νόμιμο κώλυμα διορισμού.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης 
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασα−
φηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από 
την οικεία επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης και αφορούν σε 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Β. Θέματα διαδικασιών επί των διατάξεων του άρθρου 
19 «Επιτροπές επιλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης 
καθηγητών» του Ν. 4009/06.09.2011:

Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποίηση 
του Φ.Ε.Κ. συγκροτείται η επιτροπή Επιλογής, εξέλιξης 
ή μονιμοποίησης των Καθηγητών από τη Διοικούσα 
Επιτροπή του Τ.Ε.Ι.  

Οι επιτροπές επιλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των 
Καθηγητών για όλα τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 
αποτελούνται από τέσσερα (4) μέλη από το Μητρώο 
των Εσωτερικών Μελών του αντίστοιχου Τμήματος ή 
άλλων Σχολών/ Τμημάτων του Ιδρύματος με επιστημο−
νικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό 
εξέλιξη καθηγητή και τρία (3) μέλη που επιλέγονται από 
το Μητρώο Εξωτερικών Μελών όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011.

Για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση των μη−
τρώων:

α) Τα Εσωτερικά Μέλη, με τους αναπληρωτές τους, 
θα ορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων.

β) Τα Εξωτερικά Μέλη, με τους αναπληρωτές τους, 
επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνω−
μόνων που τηρεί η Α.ΔΙ.Π, όπως προβλέπεται στην παρ. 
2 του άρθρου 70. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
αντίστοιχο Μητρώο Εξωτερικών Μελών στην Α.ΔΙ.Π. 
για το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, τα εξωτερικά 
μέλη θα ορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων από το Μητρώο των μελών ΔΕΠ και ΕΠ 
του Υπουργείου.

Τα Εσωτερικά και Εξωτερικά Μέλη της επιτροπής 
αναπληρώνονται από ίσο αριθμό Εσωτερικών και Εξω−
τερικών Μελών, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Μη−
τρώου Εσωτερικών Μελών δεν επαρκεί για το συγκε−
κριμένο γνωστικό αντικείμενο, αυξάνεται αντίστοιχα ο 
αριθμός των Εξωτερικών Μελών.

Το Μητρώο των Εσωτερικών Μελών αποτελείται από 
το σύνολο των Καθηγητών των Αναπληρωτών Καθη−
γητών του Ιδρύματος.

Για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας του υπο−
ψηφίου η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από κάθε υποψήφιο 
να παρουσιάσει διδακτικό υλικό και βοηθήματα τα οποία 
ανέπτυξε σε μαθήματα που δίδαξε, να εξηγήσει μεθόδους 
διδασκαλίας ή αξιολόγησης που ανέπτυξε / χρησιμοποί−
ησε, να παρουσιάσει με μορφή σύντομης διάλεξης ένα 
θέμα του γνωστικού του αντικειμένου κ.α. Η επιτροπή 
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μπορεί, επίσης, να ζητήσει από τον υποψήφιο ή το Τμήμα 
τις αξιολογήσεις του διδακτικού του έργου, σύμφωνα με 
τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος.

Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης ολο−
κληρώνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τον ορισμό της 
επιτροπής αξιολόγησης και η οποία μπορεί να παρατα−
θεί με αίτημα της επιτροπής για ακόμη ένα (1) μήνα, στην 
περίπτωση που η επιτροπή κρίνει απαραίτητη την προ−
σκόμιση και εξέταση συμπληρωματικών στοιχείων από 
τους υποψηφίους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις 
της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011.

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και υπόμνημα του 
επιστημονικού τους έργου στην Αγγλική, εφόσον τους 
ζητηθεί. Η απόφαση της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης 
συντάσσεται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με 
ευθύνη του προέδρου της.

Γ. Τα μέλη του Ε.Π. διορίζονται με πράξη του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι., που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από έγκριση 
της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα πρακτικά εκλογής 
κοινοποιούνται και στους υποψηφίους.

Η παρούσα δεν προκαλεί οποιαδήποτε δαπάνη.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος  
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ  
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