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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός του τμήματος των εσόδων από πλειστη−
ριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμο−
κηπίου, που διατίθεται μέσω της Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε., ως
ενίσχυση επιχειρήσεων τομέων και υποτομέων
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής
άνθρακα, για την περίοδο 2013−2015.............................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21230
(1)
Καθορισμός του τμήματος των εσόδων από πλειστηρι−
ασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου,
που διατίθεται μέσω της Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε., ως ενίσχυ−
ση επιχειρήσεων τομέων και υποτομέων που εκτί−
θενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για
την περίοδο 2013−2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», (ΦΕΚ Α΄167).
3. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141) και το
π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄ 153).

4. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
5. Το π.δ. 158/2014 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 240).
6. Την υπ’ αριθμ. 51049 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β΄
2971/31.10.2014).
7. Την υπ’ αριθμ. 54169/03.11.2014 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ
Β΄ 2944/03.11.2014).
8. Το ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας −
Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως το
άρθρο 47 αυτού (ΦΕΚ Α΄ 156).
9. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι−
κής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
10. Το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 129), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και ιδίως το άρθρο 25 αυτού.
11. Το ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγο−
ρών Ηλεκτρισμού και φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Πα−
ραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει.
12. Τη βασική αρχή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δι−
καίου ενάντια στη κλιματική αλλαγή δηλαδή την αρχή
της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης "Principle
of Common but Differentiated Responsibility" την οποία
καθιέρωσε το πρωτόκολλο του Κιότο.
13. Την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχε−
τικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας
και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβου−
λίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32) όπως τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009,
για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη
βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινό−
τητας (ΕΕ L140 της 5.6.2009, σ. 63) και ισχύει.
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14. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ.
SWD(2012) 130 και 131 τελικό «Κατευθυντήριες γραμμές
για ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αε−
ρίων θερμοκηπίου μετά το 2012», (ΕΕ C 158 της 5.6.2012,
σ. 4), όπως ισχύει.
15. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετι−
κά με την τροποποίηση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής
«Κατευθυντήριες γραμμές για ορισμένα μέτρα κρατικής
ενίσχυσης στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαι−
ωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012»
(ΕΕ C 387 της 15.12.2012, σ.6).
16. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ.
278/2011 «σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβα−
τικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή
δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου», (ΕΕ L 130 της 17.05.2011, σελ. 1).
17. Την απόφαση ΡΑΕ 56/2012 (ΦΕΚ Β'104/31.01.2012)
για την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας «ΚΣΗΕ», όπως ισχύει.
18. Την απόφαση ΡΑΕ 57/2012 (ΦΕΚ Β΄ 103/31.01.2012)
για την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΚΔΣ»,
όπως ισχύει.
19. Το υπ’ αριθμ. 0−54088/19.02.2013 Έγγραφο της Ρυθ−
μιστικής Αρχής Ενέργειας.
20. Τις διατάξεις της Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/27.12.2004
(ΦΕΚ Β΄ 1931/27.12.2004) σχετικά με «Σύστημα εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρ−
φωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά
με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκ−
πομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου»
του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες
διατάξεις».
21. Την απόφαση 0(2014)4486/30.06.2014 της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
με θέμα «Κρατική ενίσχυση S.A. 38630 (2014/Ν) − Ελλάδα−
Εθνικό Σύστημα αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους
του ΣΕΔΕ της ΕΕ».
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας,
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής − Σκοπός της ρύθμισης
1. Σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι να συμπληρω−
θεί το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση του προβλε−
πόμενου συστήματος ενίσχυσης από τη Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.
επιχειρήσεων σε τομείς και υποτομείς που εκτίθενται
σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κό−
στους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιω−
μάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, το οποίο
μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση
για έμμεσο κόστος εκπομπών), προκειμένου να αντι−
σταθμιστεί το κόστος αυτό, για την περίοδο 2013−2015,
σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας εισάγεται περιο−
ρισμός στο τμήμα των εσόδων από πλειστηριασμούς
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που κα−
ταβάλλεται ως ενίσχυση στις επιχειρήσεις που είναι
δικαιούχοι της χορήγησης ενίσχυσης ως αντιστάθμιση
του έμμεσου κόστους εκπομπών.

3. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης, το μέγιστο ποσό
ενίσχυσης η μεθοδολογία χορήγησης της ενίσχυσης
καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπο−
γράφεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής κατ' εξουσιοδότηση του τελευ−
ταίου εδαφίου της παραγράφου Α2 του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129).
Άρθρο 2
Ετήσιο όριο διατιθέμενων εσόδων
Το ανώτατο ετήσιο όριο του τμήματος των εσόδων
επί του συνόλου των εσόδων από δημοπρατήσεις δικαι−
ωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίων, που διατίθεται
μέσω της Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε., ως ενίσχυση για την περίοδο
2013−2015, προς τις επιχειρήσεις που δικαιούνται ενί−
σχυσης ορίζεται σε ποσοστό 20%.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
σε επιμέρους διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 4876
(2)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 57 «Συ−
μπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονισμού Λιμέ−
νων αριθμ. 17».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει.
γ) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄
35), όπως ισχύει.
δ) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι−
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).
ε) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ.
94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).
στ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153).
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ζ) 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).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων
με αριθμ. 57
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 57
«Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονισμού
Λιμένων αριθμ. 17»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ −
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω−
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).
γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει.
δ) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι−
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).
στ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1
του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012
(Α΄ 160).
ζ) 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).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα−
νονισμό Λιμένων:
Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην
κατά νόμο χερσαία και θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας
κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας.
Άρθρο 2
Συμπλήρωση διάταξης του Γενικού Κανονισμού
Λιμένων αριθμ. 17
Στη διάταξη της περίπτωσης β) της παραγράφου 2
του άρθρου 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.
17, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/07/97/03−12−1997
Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 1136/1997),
όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολού−
θως:
«Ειδικά για τα επιβατηγά − οχηματαγωγά πλοία ανοι−
χτού τύπου, η από ξηράς πρόσδεση και λύση αυτών
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δύναται, κατά−την κρίση του πλοιάρχου, να διενεργείται
και από το πλήρωμά τους.».
Άρθρο 3
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από
τις ποινικές και αστικές ευθύνες που υπέχουν κατά την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοι−
κητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του
ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»
(Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πειραιάς, 14 Νοεμβρίου 2014
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθ.
Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η εφαρμογή του κανονισμού αυτού αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 24 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 7943
(3)
Ένταξη μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτι−
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/2014) «Διοι−
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ−
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
και ειδικότερα το άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου περί
ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, παράγραφος 3 Ειδικές
κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού
των Α.Ε.Ι. περ. 2.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», και ειδικότερα το άρθρο 29 παρ. 2.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α 118/2014)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή−
ματος και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 55
Προσωπικό Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
παρ. 2.
4. Την υπ’ αριθμ. 1670/18−03−2014 (ΦΕΚ Β 792/2014) Δι−
απιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανε−
πιστημίου Αθηνών, για την αυτοδίκαιη μετατροπή των
θέσεων των κατηγοριών Ειδικού και Εργαστηριακού
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Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) (κλάδων Ι και II) σε
αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29
του Ν. 4009/2011 κατηγοριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ−
σωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω−
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5. Τις με αριθμ. πρωτ. 4885/10−07−2014 και 4886/
10−07−2014 αιτήσεις ένταξης των υπηρετούντων στο
ίδρυμα μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Επιστημών και Τε−
χνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανε−
πιστημίου Αθηνών, Κεφάλα Άννας και Σπηλιόπουλου
Σπήλιου, αντίστοιχα, στην κατηγορία Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), οι οποίοι είναι κάτοχοι
πτυχίου ΑΕΙ σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο που
θεραπεύει το Ίδρυμα / η Σχολή και κάτοχοι συναφούς
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των Κεφάλα
Άννας και Σπηλιόπουλου Σπήλιου.
7. Την από 04−11−2014 Πράξη του Κοσμήτορα της
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, περί ορισμού
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη των
υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Εργα−
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), βάσει της
διάταξης του άρθρου 68 παρ. 3 περ. 2 του Ν. 4235/2014.
8. Την από 06−11−2014 Εισήγηση της Τριμελούς Ειση−
γητικής Επιτροπής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολο−
γίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρο 68 παρ. 3,
περ. 2 του Ν. 4235/2014.
9. Την από 1ης/06−11−2014 απόφαση της Κοσμητείας
της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφο−
ρίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την
οποία αποφασίζεται η ένταξη των υπηρετούντων μελών
Ε.Τ.Ε.Π., Κεφάλα Άννας και Σπηλιόπουλου Σπήλιου, σε
θέσεις Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας
της Πληροφορίας του Ιδρύματος, δεδομένου ότι δια−
θέτουν κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους
τα τυπικά προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία

αυτή, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 29 παρ. 2
εδάφιο γ του Ν. 4009/2011.
10. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο
στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Π.Δ. που
θα ρυθμίζει τα μισθολογικά και βαθμολογικά θέματα
των Ε.ΔΙ.Π.
11. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ−
ματος.
ΕΝΤΑΣΣΕΙ
τα κάτωθι υπηρετούντα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), της Σχολής Επιστημών
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας:
− ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΝΑ του Σπυρίδωνος και
− ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΣΠΗΛΙΟ του Γεωργίου
τα οποία διαθέτουν, όπως προκύπτει από την εμπε−
ριστατωμένη ως άνω απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,
τα απαιτούμενα εκ του νόμου τυπικά προσόντα, στην
κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), και
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ
την αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων που κατέχουν,
σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο
29 του Ν. 4009/2011, μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., διατηρώ−
ντας την κατά το χρόνο της ένταξής τους βαθμολογική
και μισθολογική κατάσταση έως την έκδοση του προ−
βλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011
προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Ορ−
γανισμού του Ιδρύματος.
Με την Πράξη αυτή ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
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