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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 22461/ΔΕΚΟ 949
(1)
Έγκριση αναπροσαρμογής τιμολογίου παροχής υπηρε−
σιών στερεών καταλοίπων πλοίων δικαιοδοσίας Ορ−
γανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)

Έγκριση αναπροσαρμογής τιμολογίου παροχής υπη−
ρεσιών στερεών καταλοίπων πλοίων δικαιοδο−
σίας Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ.
Α.Ε.) .......................................................................................................

1

Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξη/Υποέρ−
γο του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 / ΕΤΑ, στο πλαίσιο
του ΕΣΣΑΑΛ. ...................................................................................... 2
Eπιβολή πολλαπλών τελών και διαφυγόντων δασμών
και φόρων για τελωνειακή παράβαση......................... 3
Επιβολή πολλαπλών τέλων στον Γιαλεδάκη Άβρααμ
του Μιχάηλ για τελωνειακή παράβαση. ..................... 4
*Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας ........................................... 5
*Μεταφορά θέσης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου. .......................

6

Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες της Ειδι−
κής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλη−
σης.............................................................................................................. 7
Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης με−
λών ΕΠ (άρθρο 78, παρ. 3 του Ν. 4009/2011, ΦΕΚ
195/6−9−2011/τ.Α΄). ............................................................................. 8

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην 9673/632 (11204/774)/
20−3−2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακε−
δονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1216/11.4.2012
(τεύχος Β). ............................................................................................ 9
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 2992/62069
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλά−
δας. ............................................................................................................ 10

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
− ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. του άρθρου 21 του Ν. 2932/2001 περί μετατροπής λι−
μενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες (ΦΕΚ 145/Α΄),
β. των άρθρων 7, 8, 10, και 11 του Ν. 3429/2005 «Δημό−
σιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (314/Α΄),
γ. των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο−
διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύ−
γεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄),
δ. του άρθρου 12 του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄),
ε. των άρθρων 16, 41, 59 και 90 της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κω−
δικοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),
στ. του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/Α΄),
ζ. του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως συ−
μπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του
άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄),
η. του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρ−
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μοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 170/Α΄),
θ. του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματεία Νέας Γενιάς»
(ΦΕΚ 147/Α΄),
ι. του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄),
ια΄. του Π.Δ. 31/12 (ΦΕΚ 62 Α΄) «Διορισμός Υπουργού
Οικονομικών & Π.Δ. 22/12 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργού»,
2. την υπ’ αριθμ. 2876/2009 Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β΄),
3. την υπ’ αριθμ. 2877/2009 Απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β΄),
4. το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 8111.1/41/2009 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομι−
κών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δη−
μοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, περί μέτρων και όρων για τις
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που
παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2007/71/ΕΚ
οδηγίας (ΦΕΚ 412/Β΄),
5. το υπ’ αριθμ. 58/15.4.2011 απόσπασμα πρακτικού της
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένα Πατρών
περί αναπροσαρμογής τιμολογίων παραλαβής στερεών
καταλοίπων,
6. το υπ’ αριθμ. 8136.2.4/02/11/26.10.2011 έγγραφο της Γε−
νικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας σύμφωνα με το οποίο γίνεται αποδεκτή η πρόταση
του Οργανισμού Λιμένα Πατρών περί αναπροσαρμογής
τιμολογίων παραλαβής στερεών καταλοίπων,
7. το με αρ. πρωτ. 53349/ΔΕΚΟ 1155/8.12.2011 έγγραφο
της Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι−
σμών προς την Ειδική Γραμματεία Δ.Ε.Κ.Ο. που αφορά
σε αξιολόγηση της υπηρεσίας,
8. το από 10/1/2012 εισηγητικό σημείωμα του Ειδικού
Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
προς την Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρή−
σεων και Οργανισμών για το εν λόγω θέμα,
9. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, ή του προϋπολογισμού της εταιρείας «Ο.Λ.ΠΑ.
Α.Ε.», αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την αναπροσαρμογή του τιμολογίου
παραλαβής στερεών καταλοίπων οικιακού τύπου απορ−
ριμμάτων πλοίων, της εταιρείας «Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.», σε 84,74
ευρώ κατ’ αποκοπήν για την παραλαβή μέχρι τρία κυβικά
μέτρα (3m3) απορριμμάτων.
2. Εντέλλουμε τη διοίκηση της εταιρείας «Ο.Λ.ΠΑ.
Α.Ε.», όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε

να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσης, οι οποίες
ισχύουν από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 208/0056
(2)
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξη/Υποέργο του
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013 / ΕΤΑ, στο πλαίσιο του ΕΣ−
ΣΑΑΛ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του
Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθ−
μολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/226/
27−10−2011).
5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15
Ν. 3614/2007)».
6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).
7. Την αριθμ. 2/54497/0004/26−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1792)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
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κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (Άρθρο 2 στοιχ. Β παρ. 2 περιπτ. ιβ).
8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 785,80 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 442/20−04−2011 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 477/06−02−2012 συνεδρίαση Πρόγραμ−
μα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2011 έως
30/06/2012, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου στο
υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ»
(κωδ. 1) της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣΚΑ−
ΛΑΣ ΒΟΛΟΥ» (κωδ. 109425) (Δικαιούχος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ») στο πλαίσιο
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013/ΕΤΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΣΑΑΛ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ − ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με
Α.Δ.Τ. ΑΕ 139134, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ
Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.
− ΣΑΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. Ι
196873, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματισμού
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχειρησιακών
προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών,
ως μέλος.
− ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΕ532875, ως ιδιώτης εμπειρογνώμονας Πολιτικός Μη−
χανικός.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής: (α) στις 3/5 και
4/5/2012 στην έδρα του Δικαιούχου στην Αθήνα, (β) στις
8/5 και 9/5/2012 στο Βόλο − Ν. Μαγνησίας (η 8/5/2012 είναι
ημέρα μετακίνησης από Αθήνα προς Βόλο και η 9/5/2012
είναι ημέρα επιτόπιου ελέγχου στο χώρο υλοποίησης
του φυσικού αντικειμένου της ελεγχόμενης πράξης και
επιστροφής στην Αθήνα) και (γ) στις 11/5/2012 στην έδρα
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (φορέας πληρωμών του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ
2007−2013) στην Αθήνα.
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4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του ανωτέρω
υποέργου.
5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.
6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.
7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ−
μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
(3)
Eπιβολή πολλαπλών τελών και διαφυγόντων δασμών
και φόρων για τελωνειακή παράβαση.
Με την υπ’ αριθμ. 6/2012 καταλογιστική πράξη του
Προϊσταμένου του Β΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης κατα−
λογίσθηκαν στον IVAN IVANOV του SLAVCHO, ΑΦΜ
152623714, πολλαπλά τέλη 9.114,30 (εννέα χιλιάδες, εκα−
τόν δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά), ΦΠΑ 3.038,10
(τρείς χιλιάδες, τριάντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά.) και
ποινή ανακριβούς δήλωσης 455,71 (τετρακοσίων πενή−
ντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά). Ο ανωτέρω
IVAN IVANOV του SLAVCHO, κηρύχθηκε με την ανωτέρω
Καταλογιστική πράξη υπεύθυνος για λαθρεμπορία των
άρθρων 142 παρ.2 και 155 παρ.1β και2ζ του Ν. 2960/01.
Ο Προϊστάμενος
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΟΤΖΙΔΗΣ
F
(4)
Επιβολή πολλαπλών τέλων στον Γιαλεδάκη Άβρααμ του
Μιχάηλ για τελωνειακή παράβαση.
Με την αριθ. 258/07/2012 καταλογιστική πράξη του
Διευθυντή του Τελωνείου Λάρισας επιβάλλουμε σε
βάρος του Αβραάμ ΓΙΑΛΕΔΑΚΗ του Μιχαήλ και της
Δέσποινας, που γεννήθηκε στις 22−6−1967, κάτοχο του
αριθμ. Φ 265296 δ.α.τ., με Α.Φ.Μ. 053788226, αυτοκινητι−
στή, αγνώστου διαμονής, τους διαφυγόντες δασμούς,
φόρους και τις λοιπές επιβαρύνσεις, που ανέρχονται
στο ποσό των πενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα
οκτώ λεπτών (54,98 €) και τα πολλαπλά τέλη ύψους
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) για παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 118 παρ. 5, 150 παρ. 1,155 παρ. 1 β΄
και παρ. 2 α και άρθρο 158 του ν. 2960/01 «Περί Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα» .
Δηλαδή σύνολο επιβληθέντων χίλια πεντακόσια πενήντα
τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (1.554,98 €).
Ο ανωτέρω δικαιούται προσφυγής ενώπιον του Δι−
οικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2717/99 «Περί Διοικητικής
Δικονομίας».
Ο Διευθυντής του Τελωνείου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΜΒΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(5)
*Σύσταση θέσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας.
Με την αριθμ. 15757/2184/3.4.2012 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ
44/τ.Α΄/11.2.2004) και μετά τη σύμφωνη γνώμη του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου των Υπαλλήλων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως
διατυπώθηκε στο Πρακτικό αυτού με αριθμ. 2/28.3.2012,
μετατάσσεται ο Γεώργιος Παπαπαύλου του Παναγιώ−
τη (ΑΔΤ AB 039884), υπάλληλος με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Δ΄ Κατη−
γορίας ΥΕ ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας σε ομοιόβαθμη συνιστώμενη προσωποπαγή θέση
Κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Οδηγών, με ταυτόχρονη
δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού
ΔΕ3 Λοιπών Ειδικοτήτων του ιδίου Υπουργείου, επειδή
έχει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. Βεβ. ΥΔΕ − ΥΠΑΑΝ: 1762/6−4−2012).
*(Δημοισεύτηκε αρχικά στο ΦΕΚ Γ΄ 456/11−4−2012).
Ο Γενικός Γραμματέας
Ι. ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ
F
(6)
*Μεταφορά θέσης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.
Με την αριθμ. 40.201/Ε5/09−04−2012 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε: α) με τις αριθμ. 01/
14−03−2012 και 01/21−12−2011 (θέμα 3°) πράξεις των Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού κλπ Προσωπικού
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του ΤΕΙ Με−
σολογγίου αντίστοιχα και β) σύμφωνα με τις διατάξεις:
i) της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173 Α΄)
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» ii) του άρθρου 75 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 24
Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Δι−
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» iii) της
παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄)
iv) της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 1199/81 (ΦΕΚ 237 Α΄),
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 3 του Ν. 1288/82 (ΦΕΚ 120 Α΄) ν) της παρ. 5 του
άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226
Α΄) vi) της παρ. 2 στοιχείο κε του άρθρου 5 και της παρ.
22 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο−
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ
195 Α΄) vii) του άρθρου 32 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α΄)
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», μετατάσσεται
ύστερα από τις από 22−07−2009 και 16−05−2011 αιτήσεις
της η Σταυρούλα Ζορμπά του Γεωργίου, υπάλληλος με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

(Ι.Δ.Α.Χ) κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (προσωρινή
θέση) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με την ίδια
σχέση εργασίας και με ταυτόχρονη μεταφορά της προ−
σωρινής θέσης που κατέχει, στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.
(Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων 9529/10−04−2012).
*(Δημοσιεύτηκε αρχικά στο ΦΕΚ Γ΄457/11−4−2012).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 9797/292
(7)
Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες της Ειδικής
Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 103 και τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4052/2012
«Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, και άλλες
επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δημοσίου χρέ−
ους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 41)
2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98)
3. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ A΄ 163) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει σήμερα
4. Το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελ−
ματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περι−
ορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
(ΦΕΚ 32/Α΄)
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, απο−
φασίζουμε:
Συγκροτείται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης Ειδική Επιτροπή Ιδιωτικών Υπηρεσιών
Απασχόλησης, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται ως
εξής:
α) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης ως πρόεδρος, με αναπλη−
ρωτή του τον Γενικό Διευθυντή Εργασίας του ιδίου
Υπουργείου,
β) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως
μέλος, με αναπληρωτή του, Προϊστάμενο Τμήματος της
ιδίας Διεύθυνσης,
γ) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Όρων Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ως μέλος, με αναπληρωτή του, Προϊστάμενο Τμήματος
της ίδιας Διεύθυνσης,
δ) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ο.Α.Ε.Δ., ως μέλος με αναπληρωτή του, Προϊστάμενο
Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης,
ε) ένας (1) κοινός εκπρόσωπος των εργοδοτικών ορ−
γανώσεων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) ως μέλος, με τον ανα−
πληρωτή του,
στ) ένας (1) εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε., ως μέλος με τον
αναπληρωτή του.
Οι φορείς που εκπροσωπούνται στην Ειδική Επιτρο−
πή υποχρεούνται να υποδείξουν τους εκπροσώπους
τους με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την σχετική έγγραφη πρό−
σκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης. Αν δεν προταθεί κοινός εκπρόσωπος από τις
εργοδοτικές οργανώσεις επιλέγεται από τον Υπουρ−
γό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ των
προτεινομένων από κάθε εργοδοτική οργάνωση. Αν η
προθεσμία των τριάντα (30) ημερών παρέλθει άπρακτη
και δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, η
Επιτροπή συγκροτείται νομίμως από τα λοιπά μέλη.
Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος του αρμόδιου για
το αντικείμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Απασχόλησης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
με αναπληρωτή του υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης
του Υπουργείου. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της
Διεύθυνσης Απασχόλησης. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται τα μέλη
της εν λόγω Επιτροπής, ο Εισηγητής και ο Γραμματέας
με τους αναπληρωτές τους.
Έργο της Επιτροπής
Η Επιτροπή:
α) αποφασίζει επί των ενδικοφανών προσφυγών, που
ασκούνται κατά των αποφάσεων του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, με τις οποίες απαγορεύτηκε η
άσκηση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της δραστηριότη−
τας−επαγγέλματος της μεσολάβησης, (δηλαδή λειτουρ−
γίας Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας −Ι.Γ.Ε.Ε. ή
της προσωρινής απασχόλησης (δηλαδή της λειτουργίας
Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης,− Ε.Π.Α.).
β) αποφασίζει για την επιστροφή της εγγυητικής επι−
στολής στην Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης,
που κατατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και αφορά τη διασφάλιση των αποδοχών
των προσωρινά απασχολούμενων σε αυτήν.
γ) διατάσσει επιτόπιους ελέγχους για την διαπίστω−
ση της σύννομης λειτουργίας των Ι.Γ.Ε.Ε. και των Ε.Π.Α
οποτεδήποτε
δ) γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοι−
νωνικής Ασφάλισης για την κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, που κατατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορά τη διασφάλιση
των αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων στην
Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης, ύστερα από
σχετική αίτηση του μισθωτού.
ε) γνωμοδοτεί για κάθε θέμα σχετικά με την μεσολά−
βηση και την προσωρινή απασχόληση όποτε κρίνεται
αναγκαίο.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλει−
οψηφία
Για τα μέλη της Επιτροπής που είναι ιδιώτες προβλέ−
πεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α)

25089

και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. Φ.1.3/1818
(8)
Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης με−
λών ΕΠ (άρθρο 78, παρ. 3 του Ν. 4009/2011, ΦΕΚ 195/
6−9−2011/τ.Α΄).
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 78 του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/6−9−2011/τ.Α΄).
2. Την ΥΑ 108594/Ε5/21−08−2008 υπουργική πράξη (ΦΕΚ
368/26−8−2008/τ. Υ.Ο.ΔΑ), με την οποία διαπιστώθηκε η
εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι. Μεσολογ−
γίου, για θητεία από 1−9−2008 μέχρι 31−8−2012.
3. Την εισήγηση του Ιωάννη Κούγια, Αντιπροέδρου
του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, προκειμένου να ρυθμιστούν
προσωρινά (μέχρι την έκδοση του Οργανισμού και του
Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου) θέμα−
τα που αφορούν σε «διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης
σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις
οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδια−
φερόμενο για εξέλιξη Καθηγητή, μετά την 1.7.2011» (σχετ.
§3 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζει:
Α. Θέματα διαδικασιών επί των διατάξεων του άρ−
θρου 18 «Εκλογή − Εξέλιξη − Μονιμοποίηση» του
Ν. 4009/06.09.2011: 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 της Σχολής προς τον Πρόεδρο 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
διορισμού του: Με απόφαση της αντίστοιχης Κοσμη−
τείας (συμβουλίου Σχολής) ή του Παραρτήματος που
λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Τμήματος, και στην
οποία καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο της υπό
προκήρυξης θέσης. Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις
ανάγκες της Σχολής στην οποία 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 γίνεται από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. μετά
από έλεγχο ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, δημοσι−
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εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποι−
είται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
θρησκευμάτων.
Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποίηση
του αντίστοιχου ΦΕΚ, η προκήρυξη δημοσιεύεται, με
τη φροντίδα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., δύο τουλάχιστον
φορές, με διαφορά δέκα τουλάχιστον ημέρες η μία δη−
μοσίευση 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 γνωστοποιείται σε επιστημονικά ή
επαγγελματικά έντυπα, σε όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
και σε αναγνωρισμένα ερευνητικό 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 δημο−
σίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος οι 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 συ−
νοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, εντύπως
και ηλεκτρονικά, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού
έργου σε τρία αντίτυπα, καθώς και πίνακα των υποβαλ−
λόμενων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πρέπει να
είναι νομίμως θεωρημένα.
Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά,
τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μετα−
φράσεις. Οι 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 βρί−
σκονται στον υπηρεσιακό φάκελο του και υπεύθυνης
δήλωσης, σύμφωνα με το νόμο, ότι το περιεχόμενο τους
ισχύει και δεν μεσολάβησε 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. 4009/2011:
Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη γνωστοποίηση
του ΦΕΚ συγκροτείται η επιτροπή Επιλογής, εξέλιξης
ή μονιμοποίησης των Καθηγητών από το Συμβούλιο
του Τ.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της
αντίστοιχης Σχολής ή Παραρτήματος και γνώμη του
Συμβουλίου του Τμήματος.
Οι επιτροπές επιλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των
Καθηγητών για όλα τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
αποτελούνται από τέσσερα (4) μέλη από το Μητρώο
των Εσωτερικών Μελών της αντίστοιχης Σχολής ή άλ−

λων Σχολών του Ιδρύματος με επιστημονικό 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 το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Μεσολογ−
γίου μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της αντίστοιχης
Σχολής ή Παραρτήματος και εισήγηση του Συμβουλίου
του αντίστοιχου Τμήματος.
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 το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγί−
ου μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της αντίστοιχης
Σχολής ή Παραρτήματος και εισήγηση του Συμβουλίου
του αντίστοιχου Τμήματος.
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 και Αναπληρωτών Καθηγη−
τών του Ιδρύματος.
Για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας του
υποψηφίου η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από κάθε
υποψήφιο να παρουσιάσει διδακτικό υλικό και βοηθή−
ματα τα οποία ανέπτυξε σε μαθήματα που δίδαξε, να
εξηγήσει μεθόδους διδασκαλίας ή αξιολόγησης που
ανέπτυξε/χρησιμοποίησε, να παρουσιάσει με μορφή σύ−
ντομης διάλεξης ένα θέμα του γνωστικού του αντικειμέ−
νου κ.α. Η επιτροπή 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 παραταθεί
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 Προέ−
δρου του Τ.Ε.Ι., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, μετά από έγκριση της σχετικής πίστω−
σης από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Τα πρακτικά εκλογής κοινοποιούνται
και στους υποψηφίους.
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Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μεσολόγγι, 9 Μαΐου 2012
Ο Πρόεδρος
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ−ΣΤΕΡΓΙΟΥ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην 9673/632 (11204/774)/20−3−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί−
ρου Δυτικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
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1216/11.4.2012 (τεύχος Β) στην σελίδα 19509 στην Α΄ στή−
λη, στον 57 στίχο εκ των άνω,
διορθώνεται το εσφαλμένο: «Μαριγούλα»
στο ορθό: «ΜΑΡΓΙΟΥΛΑ»
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας)
F
(10)
Στην αριθμ. 2992/62069 απόφαση της Γενικής Γραμμα−
τέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας, που δημο−σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1369/τ.Β΄/27.4.2012,
στη σελίδα 22033, γίνεται η εξής διόρθωση:
Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθενται οι εκ πα−
ραδρομής παραληφθείσες λέξεις «επιδιώκουν φιλαν−
θρωπικούς σκοπούς»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25092

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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