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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 58211/2014 (1)
  Ορισμός των κριτηρίων ένταξης που απαιτούνται κατά 

την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 136 παρ. 14 και 70 παρ. 1, 

του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης 
και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 
Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα».

3. Τη με αριθμό 4062/25.7.2014 (Β΄ 2110) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο 
Ντόλιο».

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ως κριτήρια ένταξης, κατά την εξέταση αιτημάτων 
οικογενειακής επανένωσης, νοούνται τα κατωτέρω:

α) Η νόμιμη είσοδος στην Ελλάδα.
β) Ο χρόνος παραμονής στην Ελλάδα.
Η χρονική διάρκεια διαμονής στην Ελλάδα υπολογί−

ζεται ύστερα από διαβατηριακό έλεγχο, ενώ για τον 
υπολογισμό αυτό μπορούν να ληφθούν υπόψη και άλλα 
έγγραφα βέβαιης χρονολογίας. 

γ) Τεκμηριωμένη πρόθεση νομιμοποίησης παράτυπης 
διαμονής.

Η πρόθεση αποδεικνύεται από αίτηση υπαγωγής σε 
προγράμματα νομιμοποίησης.

δ) Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως ηλι−
κία, επαγγελματική δραστηριότητα, μορφωτικό επίπεδο 
που ευνοούν ομαλή ένταξη.

ε) Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.
στ) Η γέννηση τέκνου στην Ελλάδα.
ζ) Η φοίτηση τέκνου σε ελληνικό σχολείο.
η) Ο χαρακτήρας και η σταθερότητα των οικογενει−

ακών δεσμών του προσώπου, η ύπαρξη χαλαρών οι−
κογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με 
τη χώρα καταγωγής του και η συμμετοχή του στην 
πολιτισμική και κοινωνική ζωή του τόπου.

θ) Στοιχεία από την επαγγελματική και εν γένει οι−
κονομική δραστηριότητα του συντηρούντος και από 
την συμμετοχή του σε κοινωνικές δραστηριότητες, που 
αποτελούν ένδειξη ομαλής ένταξής του στην οικονομική 
και κοινωνική ζωή της χώρας, αποδοχή της πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα και την 
ευρώπη και πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα. 

Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι: 
• γνώση της ελληνικής γλώσσας
• φοίτηση σε ελληνικό σχολείο οποιασδήποτε βαθ−

μίδας
• μακρόχρονη νόμιμη διαμονή στη χώρα
• εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υπο−

χρεώσεων
• κατά κυριότητα κτήση ακινήτου
• περιουσιακή κατάσταση
• συμμετοχή σε κοινωνικές οργανώσεις, συλλογικούς 

φορείς.
2. Τα ανωτέρω κριτήρια συνεκτιμώνται για τη συμπλή−

ρωση της γενικής εικόνας και της βασιμότητας του αι−
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τήματος οικογενειακής επανένωσης και τη διαπίστωση 
συνδρομής ουσιαστικών προϋποθέσεων ενσωμάτωσης. 

3. Για την έγκριση του σχετικού αιτήματος δεν απαι−
τείται η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων αλλά 
αξιολογείται συνολικά η εικόνα του προσώπου και το 
αίτημα κρίνεται εξατομικευμένα και βάσει της βαρύτη−
τας των πληρούμενων επιμέρους κριτηρίων. 

Τυχόν πλήρωση ενός εκ των ως άνω κριτηρίων δεν 
προδικάζει και την έγκριση αυτού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

  F
Αριθμ. ΔΥΓ3γ/56560 (2)

Υπαγωγή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στις δι−
ατάξεις του Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του Ν. 4139/2013 

«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 74/Α/20−03−2013) και του άρθρου 1 παρ. 2 του 
Ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» 
(ΦΕΚ 103/Α/25−05−2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/2007 «Κω−
δικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων 
και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής 
νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ 191/Α/10−08−2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2γ εδ. 3 του Π.Δ. 
95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10−03−2000) «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 
141/Α/21−06−2012) Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 2 και 3 του Ν. 3918/
2011 (ΦΕΚ 31/Α/02−03−2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο 
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

6. Το από 26−6−2014 (αριθ. πρωτ. 56560/30−6−2014) αίτη−
μα της Εταιρείας Generics Pharma Hellas ΕΠΕ. με τις συ−
νημμένες Αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος Fentanyl/
Mylan (διαδερμικό έμπλαστρο 12, 25, 50, 75, 100 μg/h).

7. Την από 8/9/2014 προέγκριση του προέδρου της 
Επιτροπής Ναρκωτικών.

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

Την υπαγωγή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος 
FENTANYL/MYLAN (Διαδερμικό έμπλαστρο 12μg/h, 
25μg/h, 50μg/h, 75μg/h, 100μg/h με δραστική ουσία 
Fentanyl) στον Πίνακα Γ΄ των διατάξεων του Ν. 4139/2013 
περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αριθμ. 55070/2618 (3)
    Ορισμός Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου στην 
Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου και ανάθεση αρμοδιοτήτων.

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α/27.12.2010).

3. Την αριθμ. 116/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρω−
τοδικείου Μυτιλήνης, όπως αυτή διορθώθηκε με την 
αριθμ. 119/2014 όμοια απόφαση.

4. Το από 30.08.2014 πρακτικό ορκωμοσίας των Αντι−
περιφερειαρχών Λέσβου, Χίου και Σάμου και των Περι−
φερειακών Συμβούλων.

5. Το από 08.10.2014 πρακτικό ορκωμοσίας της Περι−
φερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

6. Την ανάγκη αποκέντρωσης και απλούστευσης των 
διαδικασιών για τη σύντομη διεκπεραίωση των υπηρε−
σιακών θεμάτων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τον Ροδίτη Αλέξαν−
δρο του Γεωργίου Περιφερειακό Σύμβουλο της Περι−
φερειακής Ενότητας Λέσβου, στον οποίο αναθέτουμε 
την άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα της Νομικής 
Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και 
λήγει την 28.02.2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μυτιλήνη, 7 Νοεμβρίου 2014 

Η Περιφερειάρχης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

F
Αριθμ. 451 (4)
    Ένταξη υπηρετούντος μέλους ΕΤΕΠ του Πανεπιστη−

μίου Δυτικής Μακεδονίας στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ. 130/2005 (ΦΕΚ 192/2−8−

2005/τ.Α΄), «Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 79 παρ. 4 
του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 
παρ. 9 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10−8−2012/τ.Α΄), των 
άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011/
τ.Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 
παρ. 21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013/τ.Α΄).

3. Το Π.Δ. 72/2013 (ΦΕΚ 119/28−05−2013 τ.Α΄) «Μετο−
νομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση 
− συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανε−
πιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του 
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11−2−2014/τ.Α΄) και του άρθρου 55, 
παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15−5−2014/τ.Α΄).

5. Την αριθμ. πρωτ. 4428/3.4.2014 διαπιστωτική πράξη 
του Προέδρου της Δ.Ε. με θέμα «Αυτοδίκαιη ένταξη 
μελών της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) σε θέσεις βάσει της προβλεπόμενης στο άρθρο 
29 του Ν. 4009/2011 κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστη−
μίου Δυτικής Μακεδονίας  (ΦΕΚ 1267/19.5.2014 τ.Β΄και 
1708/25.6.2014 τ.Β΄)».

6. Την αίτηση ένταξης στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. αριθμ. 
2937/13−2−2014 του υπηρετούντος Κωνσταντίνου Μα−
νουσαρίδη, μέλους ΕΤΕΠ, ο οποίος είναι κάτοχος με−
ταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με γνωστικό αντι−
κείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύουν το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος.

7. Την εισήγηση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής 
Σχολής αριθμ. 303/16−7−2014 για τον ορισμό Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη του υπηρετού−
ντος μέλους ΕΤΕΠ στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., η οποία 
επικυρώθηκε στη συνεδρίαση της Δ.Ε. υπ’ αριθ. 233/
18−7−2014.

8. Την Εισήγηση αριθμ. 25/1−9−2014 της Τριμελούς Ει−
σηγητικής Επιτροπής.

9. Την απόφαση της Δ.Ε. αριθμ. 235/5−9−2014 για τον 
ορισμό του γνωστικού αντικειμένου του υπηρετούντος 
μέλους ΕΤΕΠ από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής 
Σχολής.

10. Το πρακτικό της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής 
Σχολής υπ’ αριθ. 40/3−10−2014 για τον ορισμό γνωστικού 
αντικειμένου του υπηρετούντος μέλους ΕΤΕΠ στο Ίδρυ−
μα ο οποίος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με 
τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τη Σχολή 
και το οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δ.Ε. αριθμ. 
239/10−10−2014.

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

12. Τις ανάγκες του Ιδρύματος, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη του υπηρετούντος στο Ίδρυμα μέλους 

ΕΤΕΠ Κωνσταντίνου Μανουσαρίδη του Χαράλαμπου, 
μέλους ΕΤΕΠ στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδα−
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με γνωστικό αντικείμενο 
«Διεξαγωγή Εργαστηριακών και Πρακτικών ασκήσεων 
στα πεδία εφαρμογής επιστημονικών αντικειμένων 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος», σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 79 παρ. 4 
του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του 
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11−2−2014/τ.Α΄) και του άρθρου 55, 
παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15−5−2014/τ.Α΄), διατηρώ−
ντας την κατά το χρόνο της ένταξής τους και μέχρι την 
έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 
του Ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος, Βαθμολογική 
και μισθολογική κατάσταση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 7 Νοεμβρίου 2014

  Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Aριθμ. 1006 (5)
   Ένταξη υπηρετούντος μέλους ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ. 130/2005 (ΦΕΚ 192/

2−8−2005/τ.Α΄), «Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυ−
τικής Μακεδονίας».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 79 παρ. 4 
του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
2 παρ. 9 του Ν. 4076/ 2012 (ΦΕΚ 159/10−8−2012/τ.Α΄), των 
άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011/
τ.Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 
21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013/τ.Α΄).

3. Το Π.Δ. 72/2013 (ΦΕΚ 119/28−05−2013/τ.Α΄) «Μετονο−
μασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση − 
συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπι−
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του 
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11−2−2014/τ.Α΄) και του άρθρου 55, 
παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15−5−2014/τ.Α΄).

5. Την αριθμ. πρωτ. 4428/3.4.2014 διαπιστωτική πράξη 
του Προέδρου της Δ.Ε. με θέμα «Αυτοδίκαιη ένταξη 
μελών της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) σε θέσεις βάσει της προβλεπόμενης στο άρθρο 
29 του Ν. 4009/2011 κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστη−
μίου Δυτικής Μακεδονίας  (ΦΕΚ 1267/19.5.2014 τ.Β΄και 
1708/25.6.2014 τ.Β΄)».

6. Την αίτηση ένταξης στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. αριθμ. 
5532/4−7−2014 της υπηρετούντος Μαρίνας Βέζου, μέλους 
ΕΤΕΠ, η οποία είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με 
τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν το Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Ιδρύματος.

7. Το πρακτικό της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχο−
λής αριθμ. 303/16−7−2014 για τον ορισμό Τριμελούς Ει−
σηγητικής Επιτροπής για την ένταξη του υπηρετούντος 
μέλους ΕΤΕΠ στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., το οποίο εγκρίθηκε 
στη συνεδρίαση της Δ.Ε. υπ’ αριθ. 233/18−7−2014.

8. Την Εισήγηση αριθμ. 24/1−9−2014 της Τριμελούς Ει−
σηγητικής Επιτροπής.

9. Την απόφαση της Δ.Ε. αριθμ. 235/5−9−2014 για τον 
ορισμό του γνωστικού αντικειμένου του υπηρετούντος 
μέλους ΕΤΕΠ από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής 
Σχολής.

10. Την εισήγηση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής 
Σχολής υπ’ αριθ. 40/3−10−2014 για τον ορισμό γνωστικού 
αντικειμένου του υπηρετούντος μέλους ΕΤΕΠ στο Ίδρυ−
μα η οποία είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με 
τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τη Σχολή και 
η οποία επικυρώθηκε στη συνεδρίαση της Δ.Ε. αριθμ. 
239/10−10−2014.

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

12. Τις ανάγκες του Ιδρύματος, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη της υπηρετούντος στο Ίδρυμα μέλους 

ΕΤΕΠ Μαρίνας Βέζου του Κωνσταντίνου, μέλους ΕΤΕΠ 
στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 



36692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(Ε.ΔΙ.Π.) με γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακό − εφαρ−
μοσμένο διδακτικό έργο στο πεδίο Διοίκησης Επιχειρή−
σεων. Υποστήριξη ερευνητικών δράσεων και δράσεων 
ανάπτυξης προγραμμάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 29 παρ. 3 και 79 παρ. 4 του Ν. 4009/2011 
και του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του Ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ 32/11−2−2014/τ.Α΄) και του άρθρου 55, παρ. 2 του 
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15−5−2014/τ.Α΄), διατηρώντας την 
κατά το χρόνο της ένταξής τους και μέχρι την έκδοση 
του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του 
Ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος, Βαθμολογική και 
μισθολογική κατάσταση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 7 Νοεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 

F
Aριθμ. 450 (6)
   Ένταξη υπηρετούντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε−

δονίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ. 130/2005 (ΦΕΚ 192/2−8−2005/

τ.Α΄), «Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε−
δονίας».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και του άρθρου 
20 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
2 παρ. 9 του Ν. 4076/ 2012 (ΦΕΚ 159/10−8−2012/τ.Α΄), των 
άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011/
τ.Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 
παρ. 21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013/τ.Α΄).

3. Το Π.Δ. 72/2013 (ΦΕΚ 119/28−05−2013/τ.Α΄) «Μετονο−
μασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση − 
συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπι−
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του 
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11−2−2014/τ.Α΄) και του άρθρου 55, 
παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15−5−2014/τ.Α΄).

5. Την αίτηση ένταξης στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. αριθμ. 
4633/23−4−2014 του υπηρετούντος Γεωργίου Κωνσταντά 
στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά 

αντικείμενα που θεραπεύουν το Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος.

6. Την εισήγηση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής 
Σχολής αριθμ. 303/16−7−2014 για τον ορισμό Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη του υπηρετού−
ντος, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., η οποία επικυρώθηκε στη συ−
νεδρίαση της Δ.Ε. υπ’ αριθ. 233/18−7−2014.

7. Την Εισήγηση αριθμ. 26/01 −09−2014 της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής.

8. Την απόφαση της Δ.Ε. αριθμ. 235/5−9−2014 για τον 
ορισμό του γνωστικού αντικειμένου του υπηρετούντος 
υπαλλήλου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής.

9. Το πρακτικό της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχο−
λής υπ’ αριθ. 39/3−10−2014 για τον ορισμό γνωστικού 
αντικειμένου του υπηρετούντος υπάλληλου στο Ίδρυμα 
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ο οποί−
ος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύουν τη Σχολή και το οποίο εγκρίθηκε στη 
συνεδρίαση της Δ.Ε. αριθμ. 239/10−10−2014.

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

11. Τις ανάγκες του Ιδρύματος, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη του υπηρετούντος στο Ίδρυμα με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Γεωργίου Κωνστα−
ντά του Νικολάου ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνω−
ση Παραγωγής και Διοίκησης Βιομηχανικών Μονάδων 
και Υπηρεσιών» που θεραπεύει το Τμήμα Μηχανολό−
γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύμα−
τος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 
του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 68 παρ. 3, περ. 5 του 
Ν. 4235/2014, διατηρώντας την κατά το χρόνο της έντα−
ξής τους και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 προεδρικού 
διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 7 Νοεμβρίου 2014

  Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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