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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20171900 (1)
  Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Μεταβίβασης 

των Αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(Αριθμ. Συνεδρίασης 18n/30-3-2017)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
131/τ.Α΄/28-6-2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/τ.Α΄/13-7-2010) - Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4210/2013, 
καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα 
υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/ΕΞ2010/30-9-2010 από-
φαση και την αριθμ. πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 
(ΑΔΑ:ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 17 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως το εδαφ. β΄ αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4316/2014 
(Φ.Ε.Κ. 270/τ.Α΄/24-12-2014).

4. Τις διατάξεις της παρ. 13Β του άρθρου 8 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) η οποία προστέθη-
κε με την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/
τ.Α΄/11-5-2016) και το υπ' αριθμ. πρωτ. 20163436/
21-6-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Προέδρου του 
Συμβουλίου Ιδρύματος περί έλλειψης απαρτίας του 
Συμβουλίου Ιδρύματος.

5. Την αριθμ. 20133081/5-6-2013 απόφαση του 
Συμβουλίου του Ιδρύματος περί διορισμού του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ 255/τ.ΥΟΔΔ/
6-6-2013), την αρ. πρωτ. Φ.120.61/95/82969/Β2/
18-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΔ9-ΚΦΥ) διαπιστωτική Υπουργι-
κή Απόφαση περί διορισμού του Πρύτανη, την αριθμ. 
20163554/27-6-2016 Απόφαση Συγκλήτου περί Δι-
όρθωσης Ημερομηνίας Λήξης Θητείας Πρύτανη Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ 341/τ.ΥΟΔΔ/1-7-2016, 
ΑΔΑ:688Λ469Β7Τ-Υ3Τ) και την αριθμ. πρωτ. 120941/
Ζ1/21-7-2016 (ΑΔΑ: 6ΥΦΣ4653ΠΣ-ΔΙ9) διαπιστωτική 
Υπουργική Απόφαση περί της λήξης της θητείας του 
Πρύτανη στις 31/8/2017.

6. Την αριθμ. 20144795/22-7-2014 απόφαση Πρύτανη 
«Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, Μεταβίβαση Αρμο-
διοτήτων και Καθορισμός Σειράς Αναπλήρωσης» (ΦΕΚ 
2118/τ.Β΄/1-8-2014, ΑΔΑ:ΩΤΒ8469Β7Τ-1Ν6) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 20162360/26-4-2016 από-
φαση Πρύτανη «Ορισμός Αναπληρωτή Πρύτανη, Μετα-
βίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 1394/τ.Β΄/19-5-2016, ΑΔΑ: 
ΩΗΒΜ469Β7Τ-Τ9Ο).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 
129/τ'Α/13-7-2016) «Λήξη της κατά παράτασης θητείας 
των γραμματέων των Α. Ε. Ι.».

8. Τα από 13-1-2017 και 30-1-2017 Υπηρεσιακά σημει-
ώματα της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Σπουδών 
και Φοιτητικής Μέριμνας και της Αν. Προϊσταμένης Δι-
εύθυνσης Οικονομικού αντίστοιχα.

9. Την αριθμ. 20171603/23-3-2017 απόφαση Πρύτανη 
«Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Μεταβίβασης των Αρ-
μοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση της υπ' αριθμ. 20171603/23-3-2017 
απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
«Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Μεταβίβασης των 
Αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη» η οποία 
έχει ως εξής:

1. Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 20144795/
22-7-2014 απόφασης Πρύτανη «Ορισμός Αναπληρω-
τών Πρύτανη, Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και Καθορι-
σμός Σειράς Αναπλήρωσης» (ΦΕΚ 2118/τ.Β΄/1-8-2014, 
ΑΔΑ:ΩΤΒ8469Β7Τ-1Ν6), ως προς την δέκατη κατά σειρά 
μεταβιβασθείσα αρμοδιότητα στον Αναπληρωτή Πρύ-
τανη Καθηγητή Παντελή Παντελίδη της «Υπογραφής 
αντιγράφων πτυχίων και πιστοποιητικών αναλυτικής 
βαθμολογίας για Πανεπιστήμια του εξωτερικού», η οποία 
αντικαθίσταται ως εξής: «Υπογραφής αντιγράφων πτυ-
χίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων, πι-
στοποιητικών, βεβαιώσεων, επιστολών, τα οποία προο-
ρίζονται για χρήση στο εξωτερικό».

2. Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. 20162360/
26-4-2016 απόφασης Πρύτανη «Ορισμός Αναπληρω-
τή Πρύτανη, Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 1394/
τ.Β΄/19-5-2016, ΑΔΑ: ΩΗΒΜ469Β7Τ-Τ9Ο) ως προς τις με-
ταβιβασθείσες αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Πρύτα-
νη Καθηγητή Γρηγόριο Χονδροκούκη ως ακολούθως:

Ι. Αντικαθίσταται η πέμπτη κατά σειρά αρμοδιότητα, 
«Εκκαθάρισης των δαπανών και υπογραφής των Χρηματι-
κών Ενταλμάτων του Πανεπιστημίου που εκδίδονται μετά 
από πρόχειρους - δημόσιους - ανοικτούς - κλειστούς δια-
γωνισμούς, για προμήθειες και εκτέλεση εργασιών, που 
βαρύνουν τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
με τον Γραμματέα του Πανεπιστημίου και τον Προϊστά-
μενο Διεύθυνσης Οικονομικού, εκτός των χρηματικών 
ενταλμάτων του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων 
που θα υπογράφονται από τον Πρύτανη, τον Γραμματέα 
του Πανεπιστημίου και τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οι-
κονομικού» ως εξής: «Εκκαθάρισης των πάσης φύσεως 
δαπανών και υπογραφής των χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής, προπληρωμής και παγίας προκαταβολής που 
βαρύνουν τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανεξαρ-
τήτως ποσού, με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομι-
κού και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου» και

II. Μεταβιβάζονται οι κάτωθι επιπλέον αρμοδιότητες :
• Υπογραφής διαβιβαστικών εγγράφων προς τον Τύπο, 

για δημοσίευση προκηρύξεων, διαγωνισμών, τεχνικών 
έργων και μελετών προμηθειών και εργασιών.

• Υπογραφής εγγράφων με τα οποία ανακοινώνεται 
στους ενδιαφερόμενους η κατακύρωση διαγωνισμών, 
σε εκτέλεση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.

• Υπογραφής αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, 
εγκρίσεων πληρωμής δαπανών, ανατροπών ανάληψης 
υποχρεώσεων, περιλήψεων των διακηρύξεων, των κατα-
κυρώσεων και άλλων αποφάσεων της Διεύθυνσης Οικο-
νομικού, με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού.

• Υπογραφής των αποφάσεων ορισμού μελών Επιτρο-
πών κατόπιν κλήρωσης, για διενέργεια διαγωνισμών του 
Τμήματος Προμηθειών.

• Υπογραφής Γραμματίων είσπραξης που αφορούν 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων, με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
Οικονομικού και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου. Διατη-
ρούνται σε ισχύ οι λοιπές διατάξεις:

1. Της με αριθμ. πρωτ. 20144795/22-7-2014 Απόφασης 
Πρύτανη «Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, Μεταβίβα-
ση Αρμοδιοτήτων και Καθορισμός Σειράς Αναπλήρω-
σης», (ΦΕΚ 2118/τ.Β΄/1-8-2014, ΑΔΑ: ΩΤΒ8469Β7Τ-1Ν6) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

2. Της με αριθμ. πρωτ. 20162360/26-4-2016 απόφα-
σης Πρύτανη «Ορισμός Αναπληρωτή Πρύτανη, Μετα-
βίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 1394/τ.Β΄/19-5-2016, ΑΔΑ: 
ΩΗΒΜ469Β7Τ-Τ9Ο).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Απριλίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 2511 (2)
    Διαπιστωτική πράξη ένταξης υπηρετούντος μέ-

λους Ε.Δ.Ι.Π. σε συνιστώμενη οργανική θέση Ερ-

γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο   ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 του ν. 4009/2011 

(Φ.Ε.Κ. 195/Α/06.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 2 παρ. 9 του ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/10.08.2012),

2. τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011 
(Φ.Ε.Κ. 195/Α/06.09.2011), όπως ισχύουν,

3. τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 περ. 1 του 
ν. 4235/2014 (Φ.Ε.Κ. 32/Α/11.02.2014),

4. τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 4386/2016 
(Φ.Ε.Κ. 83/Α/11.05.2016),

5. τις διατάξεις του π.δ. 118/2002,
6. το με αριθμ. πρωτ. 126603/Ζ2/29.07.2016 έγγραφο 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
7. τη με αριθμ. πρωτ. 1985/12.03.2014 (Φ.Ε.Κ. 

678/Β/19.03.2014) διαπιστωτική πράξη ένταξης των 
υπηρετούντων μελών Ε.Ε.Δ.Ι.Π. του κλάδου II σε θέ-
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σεις Ε.Δ.Ι.Π., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 
942/06.02.2017 (Φ.Ε.Κ. 668/τΒ/03.03.2017) πράξη,

8. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αξιο-
ποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του 
Ιδρύματος (συνεδρία 20.07.2016) για τη συνάφεια του 
διδακτορικού διπλώματος της Αφροδίτης Τσιγκόιδα, μέ-
λους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),

9. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το π.δ. που θα ρυθ-
μίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση των 
μελών Ε.ΔΙ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011,

10. τον υπηρεσιακό φάκελο της Αφροδίτης Τσιγκόιδα, 
μέλους Ε.Δ.Ι.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

11. τις ανάγκες του Ιδρύματος,
12. το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέ-

σεις Ε.ΔΙ.Π. στο Ίδρυμα,
13. το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί-

ται δαπάνη, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη της Αφροδίτης Τσιγκόιδα, μέλους Εργαστη-

ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.), από 20-7-2016, 
ημερομηνία λήψης της απόφασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής 
Μηχανικής για τη συνάφεια του τίτλου του διδακτορικού 
της διπλώματος με το αντικείμενο της θέσης σε συνι-
στώμενη οργανική θέση Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Π.Ε. κατηγορίας σύμφωνα με το 
άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4306/2016 επειδή απέκτησε το 
τυπικό προσόν της κατηγορίας Ε.Δ.Ι.Π. του άρθρου 29 
του ν. 4009/2011. Η προσωποπαγής θέση που κατείχε 
καταργείται αυτοδίκαια.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 3184 (3)
    Ίδρυση Εργαστηρίου Μυοσκελετικής και Ανα-

πνευστικής Φυσικοθεραπείας στη Σχολή Επαγ-

γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας 

και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-

τουργίας του.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 3794/2009 

(ΦΕΚ 156/τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού 
και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2) τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

3) τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 
258/τ. Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτο-
μία και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε παρ. 
24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011,

4) τις διατάξεις του π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄) «Με-
τονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημά-
των - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του 
ΤΕΙ Αθήνας»,

5) το υπ' αρ. 28/08-10-2014 απόσπασμα πρακτικού της 
Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας (Θέμα 2ο, Υπόθεμα 16), με 
το οποίο εγκρίνεται η ίδρυση Εργαστηρίων στις Σχολές 
του ΤΕΙ Αθήνας,

6) το υπ' αρ. 11/29-03-2017 απόσπασμα πρακτικού της 
Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας (Θέμα 2ο, Υπόθεμα 14), με 
το οποίο εγκρίνεται η ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας,

7) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου

Ιδρύεται στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοι-
ας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Αθήνας το Εργαστήριο Μυοσκελετικής και Αναπνευ-
στικής Φυσικοθεραπείας, για τη διεξαγωγή βασικής 
και εφαρμοσμένης έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα 
της μυοσκελετικής και αναπνευστικής: α) αξιολόγησης, 
β) πρόληψης και γ) φυσικοθεραπευτικής/λειτουργικής 
αποκατάστασης.

Άρθρο 2
Αναγκαιότητα ίδρυσης

Το Εργαστήριο θα καλύψει διδακτικές και ερευνητικές 
ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα 
προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα. Το Εργαστήριο 
θα υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο στο πλαίσιο εκπό-
νησης πτυχιακών εργασιών σύμφωνα με τα προαναφερ-
θέντα γνωστικά πεδία στα οποία εστιάζεται.

Το Εργαστήριο θα εκπαιδεύει και θα πιστοποιεί τόσο 
σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο επαγγελ-
ματίες υγείας σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τους 
σκοπούς του. Το Εργαστήριο θα συνεργάζεται με ερευ-
νητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και 
αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου και συγκεκριμένα με: α) φορείς του δη-
μόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επι-
στημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς 
οργανισμούς, β) ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια 
και βιομηχανίες στο πλαίσιο καταγραφής μελετών για 
την προώθηση της έρευνας ή την υποβολή προτάσεων 
σε θέματα που συμπίπτουν με τα ερευνητικά ενδιαφέρο-
ντα του Εργαστηρίου Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής 
Φυσικοθεραπείας.

Το Εργαστήριο θα προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και υποστήριξης, θα συνδιοργανώνει, θα συνεργάζεται, 
θα δίνει την αιγίδα του και θα πιστοποιεί μετεκπαιδευτικά 
και δια βίου προγράμματα με κερδοσκοπικές ή μη εται-
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ρείες, συλλόγους, σωματεία τόσο σε συμβουλευτικό επί-
πεδο, όσο και σε παροχή υπηρεσιών σε γνωστικά αντι-
κείμενα συναφή με τους σκοπούς του. Το Εργαστήριο θα 
αναλαμβάνει μελέτες επιδημιολογικές και πειραματικές 
καθώς και σταθμίσεις Εργαλείων και Δοκιμασιών Αξιο-
λόγησης στις Νευρομυοσκελετικές και Αναπνευστικές 
παθήσεις.

Το Εργαστήριο θα προσφέρει υπηρεσίες φυσικοθε-
ραπείας σε δημόσιους φορείς και σε ιδιώτες ή σωματεία 
(π.χ. αθλητικούς οργανισμούς, επιστημονικούς φορείς, 
κ.ά.) ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου συναφείς με τον σκο-
πό λειτουργίας του. Οι συνεργάτες του Εργαστηρίου θα 
υποστηρίζουν τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες με 
βάση το επιστημονικό τους επίπεδο, την εξειδίκευση 
τους, την τεχνογνωσία τους και τη θέση/ρόλο τους σε 
άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το εργαστήριο θα 
αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο-αξιολόγηση του μυϊκού 
και αναπνευστικού συστήματος σε άτομα του γενικού 
πληθυσμού, αθλητών, πρωταθλητών, ειδικών πληθυ-
σμών, παίδων και ενηλίκων (π.χ. αξιολόγηση μυοσκελε-
τικών παραμορφώσεων της ΣΣ σε παιδιά, εργομετρικός 
έλεγχος αθλητών, έλεγχος/αξιολόγηση πτώσεων σε ηλι-
κιωμένους, αξιολόγηση λειτουργικότητας και ποιότητας 
ζωής σε άτομα με αναπνευστικές παθήσεις κ.ά).

Το Εργαστήριο θα διοργανώνει επιστημονικές δια-
λέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια συνεδρίων και 
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιεί 
δημοσιεύσεις και εκδόσεις καθώς και θα προσκαλεί Έλ-
ληνες και ξένους αναγνωρισμένους επιστήμονες.

Με τη θεσμοθέτηση του προαναφερθέντος Εργα-
στηρίου, θα καταστεί δυνατή η ποιοτική και ποσοτική 
αναβάθμιση των υπαρχόντων λειτουργιών-υπηρεσιών 
του Τμήματος φυσικοθεραπείας, όπως είναι η έρευνα 
και οι σχετιζόμενες με αυτή συνεργασίες, η προσέλκυση 
άλλων ερευνητών καθώς και η ανάπτυξη σε μόνιμη και 
οργανωμένη βάση ενός κλινικού τμήματος αποκατάστα-
σης, που θα εναρμονίζει πολύπλευρα και με πληρότητα 
τη λειτουργία του Εργαστηρίου με τους βασικούς σκο-
πούς/πυλώνες του Τμήματος φυσικοθεραπείας όπως η 
Αξιολόγηση, η Πρόληψη και η Φυσιοθεραπευτική Απο-
κατάσταση.

Το παραγόμενο έργο του Εργαστηρίου στο τμήμα φυ-
σικοθεραπείας, θεωρούμε ότι θα ενισχύσει την εξωστρέ-
φεια του τμήματος, θα προωθήσει συνεργασίες με άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς τόσο του εσωτερικού 
όσο και του εξωτερικού σε προπτυχιακό και μεταπτυχι-
ακό επίπεδο.

Άρθρο 3
Προσωπικό του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής 
Φυσικοθεραπείας θα στελεχώνεται από τέσσερις (4) 
καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κατόχους διδακτορικού δι-
πλώματος οι οποίοι συγκροτούν τη βασική ερευνητική 
ομάδα του Εργαστηρίου, διαθέτουν ενεργή ερευνητική 
και διδακτική δραστηριότητα στα ευρύτερα γνωστικά 
πεδία που προσδιορίζουν οι σκοποί του και το επιστη-
μονικό τους έργο σχετίζεται με τα προαναφερθέντα 
γνωστικά αντικείμενα.

Τη βασική ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Μυο-
σκελετικής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας μπορεί 
να πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, που έχουν οποιασδήποτε μορφής σχέση 
εργασίας με το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και των οποίων το γνωστικό 
αντικείμενο ή η ειδικότητα έχει άμεση συνάφεια με τα 
προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών συνεργασιών του Εργα-
στηρίου με άλλα αντίστοιχα Εργαστήρια ως συνεργα-
ζόμενοι ερευνητές μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και 
καθηγητές άλλων ΑΕΙ ή ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων 
του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και ομότιμοι 
καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προ-
σφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού 
Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) μετά από αίτημα του ενδιαφερό-
μενου και ύστερα από απόφαση της οικείας Σχολής με 
την σύμφωνη γνώμη της βασικής ερευνητικής ομάδας 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής 
Φυσικοθεραπείας θα διευθύνεται από τον Διευθυντή 
του, που θα είναι Καθηγητής της οικείας Σχολής ΣΕΥΠ 
στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, κατά προτεραιότητα 
από τις βαθμίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθη-
γητή και είναι μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας 
του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται 
από την ολομέλεια των μελών της βασικής ερευνητικής 
ομάδας του ερευνητικού Εργαστηρίου Μυοσκελετικής 
και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας και η εκλογή του, 
μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της Σχολής, 
επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η θη-
τεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί 
για μια μόνο θητεία σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλε-
πόμενες διαδικασίες.

Ο ασκών καθήκοντα Διευθυντή Εργαστηρίου θα έχει 
τις εξής αρμοδιότητες: α) θα συντονίζει το ερευνητικό 
έργο του Εργαστηρίου, καθώς και το διδακτικό έργο σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα 
δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, όπως αυτά προανα-
φέρθηκαν, β) θα συντάσσει και υποβάλλει στην οικεία 
Σχολή τον ετήσιο προγραμματισμό του Εργαστηρίου, 
θα θέτει τους αναπτυξιακούς στόχους του Εργαστηρίου 
και θα μεριμνά για την υλοποίηση αυτών, γ) θα υποβάλ-
λει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου στην οικεία Σχολή και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του 
Ιδρύματος, δ) θα μεριμνά για την αυτάρκεια της υλικοτε-
χνικής υποδομής του Εργαστηρίου, την στελέχωση του 
με το ανάλογο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση 
των εσόδων του Εργαστηρίου και ε) θα υπογράφει κάθε 
εξερχόμενο έγγραφο σχετικό με τη δραστηριότητα του 
Εργαστηρίου και γενικά θα είναι υπεύθυνος για την ομα-
λή λειτουργία του Εργαστηρίου, ενώ θα συνυπογράφει 
κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας με άλλους φορείς 
που υπογράφονται από τους αρμόδιους θεσμικούς εκ-
προσώπους του Ιδρύματος.
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Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις -Λειτουργία του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής Φυ-
σικοθεραπείας θα λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
στους χώρους του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ 
Αθήνας. Στο χώρο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί 
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου στην Ελληνική 
και Αγγλική γλώσσα.

Ο Διευθυντής θα ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που πραγματοποιείται στο εργαστήριο 
στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου 
που έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Ο Διευθυντής θα έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των 
εργαζομένων (προσωπικού, συνεργατών, φοιτητών, 
επισκεπτών) στους χώρους καθώς και την προστασία 
των οργάνων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από 
βλάβες.

Το τμήμα Φυσικοθεραπείας διαθέτει κατάλληλο εξο-
πλισμό για τη λειτουργία του Εργαστηρίου. Συγκεκρι-
μένα:

• για το γνωστικό αντικείμενο της Αναπνευστικής 
Φυσιοθεραπευτικής Αξιολόγησης, Πρόληψης και Λει-
τουργικής Αποκατάστασης, καθηγητές του Εργαστηρίου 
έχουν στη διάθεση τους Ερωτηματολόγια για την αξι-
ολόγηση του υπεραερισμού, της ποιότητας ζωής, του 
ελέγχου του άσθματος και της αυτο-αποτελεσματικό-
τητας σε αναπνευστικές παθήσεις. Επιπλέον, το Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας για το γνωστικό αυτό αντικείμενο 
διαθέτει: δύο φορητά σπιρόμετρα για τον έλεγχο της 
πνευμονικής λειτουργίας, τρία οξύμετρα για τη μέτρη-
ση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο στο 
αρτηριακό αίμα, έναν καπνογράφο για τη μέτρηση του 
τελο-εκπνευστικού διοξειδίου του άνθρακα, εξασκητές 
αναπνευστικών μυών, ροόμετρα και σπιρόμετρα προ-
καθορισμένης ροής/όγκου για την αποκατάσταση των 
πνευμονικών όγκων.

• για το γνωστικό αντικείμενο της Μυοσκελετικής 
φυσικοθεραπείας το Τμήμα Φυσικοθεραπείας διαθέτει: 
πελματογράφο για τον έλεγχο και τη καταγραφή των 
βιομηχανικών διαταραχών του άκρου ποδιού, ισοκινη-
τικό δυναμόμετρο για την αξιολόγηση και αποκατάστα-
ση της μυϊκής λειτουργίας των αρθρικών συστημάτων 
άνω και κάτω άκρων, φορητό μηχάνημα ηλεκτρομυο-
γράφηματος για τον έλεγχο της ποσοτικοποίησης της 
μυϊκής δραστηριότητας, διαγνωστικό υπέρηχο για την 
αξιολόγηση των ανατομικών χαρακτηριστικών των μυών 
και συστήματα παθητικής κινητοποίησης άνω και κάτω 
άκρου για την εφαρμογή παθητικών κινήσεων.

Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων του εργα-
στηρίου, που θα αποκτηθούν (δωρεές, αγορά κ.λπ.) θα 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή 
σε μέλη ΕΠ του Τμήματος ή σε άλλους ερευνητές που 
έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και 
εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία πα-

ραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, θα επιστρέφο-
νται μετά την χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που 
έχουν παραδοθεί.

Στο εργαστήριο Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής 
Φυσικοθεραπείας, δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών 
εργασιών θα έχουν αποκλειστικά τα μέλη της βασικής 
ερευνητικής ομάδας καθώς και σε συνεργασία με άλλους 
καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ή ερευνητές, εφόσον το αντι-
κείμενο της έρευνας θα είναι σχετικό με τις δραστηριό-
τητες του Εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής 
εργασίας από ερευνητές, οι οποίοι δεν θα είναι μέλη 
του Εργαστηρίου, θα χορηγείται σχετική άδεια ύστερα 
από αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά: 
η ερευνητική πρόταση, ο σκοπός και η παρουσίασή της, 
το χρονική της διάρκεια, η χρησιμοποίηση ή όχι οργά-
νων του Εργαστηρίου, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν 
την εκτέλεση της πειραματικής αυτής εργασίας και ο 
προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεσή της.

Με ευθύνη του Διευθυντή, το Εργαστήριο θα μεριμνά 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται: α) η συνεχής προσφορά του 
στο πλαίσιο της αποστολής του, όπως περιγράφεται στις 
παραπάνω αρμοδιότητες του Εργαστηρίου, β) η διάχυση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται και των 
γενικότερων δράσεων του και γ) η δυναμική τήρηση της 
ιστοσελίδας του Εργαστηρίου, η οποία πρέπει να εμπερι-
έχει αναλυτικές πληροφορίες των δραστηριοτήτων του.

Άρθρο 6
Έσοδα του Εργαστηρίου

α) Τα έσοδα του Εργαστηρίου θα προέρχονται από:
- Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προ-

γραμμάτων που συμμετέχει το Εργαστήριο.
- Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 

προϊόντων.
- Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με στις προανα-

φερθείσες αρμοδιότητες του Εργαστηρίου.
-Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-

θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

-Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τους σκοπούς του 
Εργαστηρίου.

β) Τα έσοδα των Εργαστηρίων διατίθενται για τις δα-
πάνες υποστήριξης της λειτουργίας των, την αγορά εξο-
πλισμού, αναλωσίμων, τη συντήρηση και διαμόρφωση 
των χώρων των εργαστηρίων και για υποτροφίες προς 
φοιτητές.

γ) Η διαχείριση των εσόδων των Εργαστηρίων του ΤΕΙ 
Αθήνας θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ), από τον οποίο θα αποδίδεται προς το ΤΕΙ 
Αθήνας μέρος των εσόδων, κατ' ανάλογη εφαρμογή της 
παραγράφου 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 679/22.8.1996 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 826 Β΄).

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου θα τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
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• Πρωτόκολλο εισερχόμενης -εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας,

• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού, μικρο-
εξοπλισμού, υλικών επίπλων κ.λπ.,

• φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αντί-
γραφα τιμολογίου, δαπανών και ετήσιο λογιστικό φύλλο 
εσόδων - εξόδων με διαρκή ενημέρωση,

• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 
λογισμικών που ανήκουν στο Εργαστήριο,

• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
• Αρχείο μεταβολών προσωπικού,
• Αρχείο των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων 

όπως: επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά ανα-
γνωρισμένου κύρους με κριτές, διοργανώσεις ημερί-
δων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών διαλέξεων όπως και 
συμμετοχές του προσωπικού των εργαστηρίων σε επι-
στημονικά επίπεδα.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση 

Το Εργαστήριο θα υπόκειται σε περιοδική αξιολόγη-
ση του έργου του ανά τριετία, με βάση διαδικασία που 
ορίζει η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Ερ-
γαστηρίου θα υποβάλλει ετήσιο απολογισμό του έργου 
του Εργαστηρίου στον Διευθυντή της οικείας Σχολής και 
στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 5 Απριλίου 2017 

Ο Πρόεδρος

  ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 1009 (4)
    Καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου του Άγ-

γελου Χαριτόπουλου, μέλους κατηγορίας Εργα-

στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 

Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τε-

χνολογικού Τομέα.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

   'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ 32/11.02.2014 τ.Α΄),

3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Πειραιά (ΦΕΚ 3257/20.12.2013 τ.Β΄),

4. Την Πράξη Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1/21.01.2014 
(θέμα 2ο), που αφορά στην ισχύ των διατάξεων του πρό-

τερου εσωτερικού κανονισμού (π.δ. 164/2009) για όλα 
τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νέο Εσωτερικό 
Κανονισμό (ΦΕΚ 3257/20.12.2013 τ.Β΄),

5. Τις διατάξεις του π.δ. 69/2013 (ΦΕΚ 119/28.05.2013 τ.Α΄)
«Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων - Κα-
τάργηση Παραρτήματος - Κατάργηση Τμημάτων - Συ-
γκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Πειραιά»,

6. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του ιδρύματος 
(ΦΕΚ 3681/31.12.2014 τ.Β΄),

7. Την Πράξη 587/19.02.2014 του Προέδρου του Ιδρύ-
ματος (ΦΕΚ 523/28.02.2014 τ.Β΄), σχετικά με την αυτοδί-
καιη ένταξη του Άγγελου Χαριτόπουλου στην κατηγορία 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),

8. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.05.2016 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις»,

9. Τη με αριθμ. πρωτ. ΗΝ59/16.01.2017 αίτηση του 
Άγγελου Χαριτόπουλου, μέλους κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του 
τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τε-
χνολογικών Εφαρμογών για καθορισμό του γνωστικού 
του αντικειμένου,

10. Την πράξη 3/15.03.2017 (θέμα 2ο) της Συνέλευσης 
του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών σχετικά με τον καθορισμό του 
γνωστικού αντικειμένου του Άγγελου Χαριτόπουλου,

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

12. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του Άγγε-
λου Χαριτόπουλου, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του τμήματος Ηλεκτρο-
νικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο-
γών ως εξής: «Διαδικτυακές τεχνολογίες ηλεκτρονικής 
μάθησης με εφαρμογές στην ηλεκτρονική σχεδίαση και 
κατασκευή». 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 3 Απριλίου 2017 

Ο Πρόεδρος

  ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 309 (5)
    Ένταξη μόνιμου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Ανωτάτου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού 

Τομέα στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του

 ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011 τ.Α΄) «Δομή, λει-
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τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 
3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Φ.Ε.Κ. 32/11-02-2014 
τ.Α΄) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», 
όπως ισχύουν,

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του 
ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. 118/15-05-2014 τ.Α΄), «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 
83/11-05-2016 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν,

4. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α΄/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμο-
γή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 
του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», που αφορούν στις κατηγορίες προ-
σωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.»,

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του 
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/15-02-2017 τ.Α΄) «Ρύθμιση θε-
μάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες δια-
τάξεις»,

7. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20-12-2013 τ.Β΄),

8. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος 
(Φ.Ε.Κ. 3681/31-12-2014 τ.Β΄),

9. Τη με αριθμ. πρωτ. Σ.Τ.ΕΦ. 1208/23-12-2016 αίτη-
ση της Φωτεινής Μεταξά, μέλους του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., για ένταξή της στην 
κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.),

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 1209/23-12-2016 απόφαση του 
Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών περί 
ορισμού τριμελούς Επιτροπής,

11. Την με αριθμ. πρωτ. 48/24-01-2017 Εισήγηση της 
Τριμελούς Επιτροπής,

12. Τη με αριθμ. 1/26-01-2017 (μοναδικό εμβόλιμο 
θέμα) πράξη της Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών,

13. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 
κενές θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.),

14. Τη με αριθμ. 6/29-03-2013 (Φ.Ε.Κ. 170/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
17-04-2013) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά,

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 58681/Ε5/26-04-2013 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν,

16. Τη με αριθμ. 10/26-10-2015 (Φ.Ε.Κ. 781/03-11-2015 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ.,

17. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Φωτει-
νής Μεταξά,

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Την ένταξη της Φωτεινής Μεταξά του Ηλία, η οποία 
υπηρετεί σε οργανική θέση μόνιμου μέλους του Ειδι-
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τε-
χνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 
κλάδου ΤΕ1 με βαθμό Δ' και Μ.Κ. 9 και η οποία είναι κά-
τοχος πτυχίου Τ.Ε.Ι. και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών, σε θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 
του ν. 4009/2011 κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με διατήρηση της βαθμολο-
γικής της κατάστασης και υπαγωγής της στις διατάξεις 
του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015, μέχρι την έκδοση 
του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος, επειδή, κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης της, διαθέτει τα προσόντα 
που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011.

Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στην οποία υπη-
ρετεί η προαναφερόμενη, μετατρέπεται αυτοδίκαια με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης της σε αντί-
στοιχη θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 3 Απριλίου 2017 

Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
      Στην υπ’ αριθμ. 927α/6.2.2017 πράξη του Πρύτανη 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύ-
θηκε στο Φ.Ε.Κ. 820/ τ. Β΄/15.3.2017 διορθώνεται στον 
πίνακα Β΄ το μέρος που αφορά στο Θεόδωρο Πάσχο 
ως εξής:
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΜΕΡΕΣ

7 ΠΑΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕ Β 0 5 23

(Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ι

(7)
      Στην αριθμ. 538/9-2-2017 απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού 

Τομέα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 605/24-2-2017 τ.Β΄, στη σελίδα 5176, στήλη Α, στίχοι 2ος και 3ος, διορθώνεται: 
το εσφαλμένο: «... κάτοχο τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης ...»
στο ορθό: «... κατηγορίας Π.Ε. ....»

(Από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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