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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

2

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

3

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

4

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/2007/
Β6 απόφασης (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές
κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005
(ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
Π1β/Γ.Π.οικ. 14951/2001 (ΦΕΚ 1397/22.10.2001
τ. Β.) απόφασης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του
άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

6

Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Δεοντολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας.

Αρ. Φύλλου 2991

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 146419/Δ1
(1)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του Ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (193
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου
του Ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου
11 του Ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
Ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπ’ αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 (756 Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών...
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ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’
αριθμ. 84151/ΙΑ/20-6-2013 (1584 Β΄) υπουργική απόφαση.
5. Την υπ’ αριθμ. Τ.Π.Σ.Ε./190/61102/24-07-2015 απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6. Την από 28-03-2016 αίτηση των ενδιαφερομένων,
η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 8162/29-03-2016
έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
7. Τις υπ’ αριθμ. ΔΑ/45891/02-08-2016 και ΔΑ/48426/
02-09-2016 αποφάσεις διατύπωσης θετικής γνώμης του
ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ O.E.» άδεια ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου
Συστεγαζόμενου με τη ΜΦΠΑΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
REGGIO - (ΡΕΤΖΙΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ιδιοκτησίας της, για
μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας
είκοσι τριών (23) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - REGGIO - THESSALONIKH, προσέγγιση Reggio
Emilia».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Χορτιάτη 2, στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
I

Αριθμ. 146450/Δ1
(2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ
του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 2013-2016».
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.2.ΓΒ/112922/Δ5/17-07-2014 υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στην Ανεσιάδου Κασσιανή.
3. Την από 1-09-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης.
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
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Ανακαλούμε από το σχολικό έτος 2016 - 2017 την
υπ’ αριθμ. Φ.2.ΓΒ/112922/Δ5/17-07-2014 (ΦΕΚ 2054/Β/
29-07-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με το διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό
Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ»,
επί της οδού Γρ. Ρακιτζή 50 στο Δήμο Σερρών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
I

Αριθμ. 146418/Δ1
(3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του Ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (193
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου
του Ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου
11 του Ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
Ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπ’ αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 (756 Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών...
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
υπ’ αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 (1584 Β΄) υπουργική
απόφαση.
5. Την υπ’ αριθμ. Φ.2.ΓΑ/113590/Δ5/16-08-2013 (189
Β΄/31-01-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στην Καθάριου Αρχοντία.
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6. Την από 24-02-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης για
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΑ/48426/02-09-2016 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.2.ΓΑ/113590/Δ5/
16-08-2013 (189 Β΄/31-01-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην ΚΑΘΑΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για
μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας
είκοσι οκτώ (28) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΚΑΘΑΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στο 2° χιλ της Περιφερειακής Οδού Λαρίσης - Τρικάλων, στη Λάρισα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
I

Αριθμ. Φ. 151/145949/Α5
(4)
Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Φ.151/20049/2007/
Β6 απόφασης (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005
(ΦΕΚ 260/Α΄)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του αρ.1 του
Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του
αρ. 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄).
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
12 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α΄).
4. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄).
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του
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Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.6 του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α).
6. Τις διατάξεις των εδαφίων α και β της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄).
7. Τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13
του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3432/2006
(ΦΕΚ 14/Α΄).
9. Τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου 35 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α).
10. Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 59 του
Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄).
11. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 4 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με
τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α΄).
12. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 13 του Ν. 4186/2013
όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου
58 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α) και το άρθρο 8 του
Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α).
13. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του
άρθρου 36 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄).
14. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ
143/Α).
16. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ
83/Α).
17. Την υπ' αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/
Β΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’
αριθμ. Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ 556/Β΄), Φ.151/34623/
Β6/2009 (ΦΕΚ 636/Β΄) και Φ.151/121021/Β6/2009
(ΦΕΚ 2216/Β΄), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 2282/Β΄),
Φ.151/19155/Β6/2010 (ΦΕΚ 220/Β΄), Φ.151/77347/Β6/
2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄), Φ.151/41977/Β6/2011 (ΦΕΚ 832/Β΄),
Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307/Β΄) και Φ.151/79076/
Β6/2012 (Φ.Ε.Κ. 2153/Β΄ και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ
2244/Β΄), Φ.151/61567/Α5/2015 (ΦΕΚ 814/Β΄), Φ.151/
213895/Α5/2015 (ΦΕΚ 2954/Β΄), Φ.151/47149/Α5/2016
(ΦΕΚ 820/Β΄), Φ.151/63620/Α5/2016 (ΦΕΚ 1092/Β΄), και
Φ.151/68435/Α5 (ΦΕΚ 1258/Β΄) όμοιες αποφάσεις.
18. Την υπ' αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544/
Β΄) υπουργική απόφαση.
19. Την υπ' αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995/ Β΄)
υπουργική απόφαση.
20. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 166/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
21. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
22. Την υπ' αριθμ. Φ1/Α/352/143822/Β1/7-9-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ' αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007
(ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
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αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ.
1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/
Α΄)» υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. Φ151/47149/Α5/2016 (ΦΕΚ 820-Β΄) ομοία, ως
ακολούθως:
1. Στο τέλος του τίτλου της παραγράφου 7 του άρθρου
1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται οι λέξεις:
«Ή ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ»
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι κάτοχοι
απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, οι
οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο
έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα
Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής,
Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο,
δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο
μετάλλιο). Οι ανωτέρω διακριθέντες εγγράφονται καθ'
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα
ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις
Ολυμπιάδες, περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας
Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην
τελευταία τάξη Λυκείου. Ειδικά η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου
Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης
τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή σε αυτούς
του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου. Η ισχύς της
παρούσας άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2015-2016 κι
εφεξής, καθώς και τους αποφοίτους του σχολικού έτους
2014-2015.»
3. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου γ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ σε Σχολές, Τμήματα
ή εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, με την προϋπόθεση το μάθημα, στο οποίο έχουν
διακριθεί στις παραπάνω επιστημονικές Ολυμπιάδες, να
περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία
τάξη του Λυκείου.»
4. Στο τέλος της δεύτερης περιόδου της περίπτωσης
β της παραγράφου γ του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:
«Ειδικά για τους αποφοίτους του σχολικού έτους 20142015, κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, θα πρέπει
το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες,
να περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Κατεύθυνσης
που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη
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Λυκείου και να έχουν επιτύχει στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέσο όρο βαθμών
τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού. Για
τους αποφοίτους σχολικού έτους 2014-2015, κατόχους
απολυτηρίου ΕΠΑΛ, θα πρέπει το μάθημα στο οποίο
έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, να περιλαμβάνεται στα
μαθήματα της ειδικότητας, την οποία έχουν επιλέξει οι
υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου και να έχουν
επιτύχει στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέσο όρο βαθμών τουλάχιστον ίσο με
το μισό του μέγιστου δυνατού.»
5. Στο τέλος της δεύτερης περιόδου της περίπτωσης vii
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται περίοδος ως εξής:
«Σε περίπτωση που η οικεία διπλωματική αρχή της χώρας μας δεν δύναται να χορηγήσει βεβαίωση κατοικίας
και μόνιμης διαμονής σε γονέα υποψηφίου, ξένο υπήκοο,
ο γονέας δύναται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο από επίσημη αρχή ή φορέα της χώρας του, που
θα πιστοποιεί την κατοικία και τη μόνιμη διαμονή του.»
6. Το εδάφιο δ της περίπτωσης 1 της παραγράφου Ε
του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Βεβαίωση του επιστημονικού φορέα ή ένωσης, ή
οργανισμού ή αρμόδιας υπηρεσίας κατά περίπτωση,
της Μαθηματικής, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας,
Βιολογίας ή Ρομποτικής από την οποία να προκύπτει
η βράβευση τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε. Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού
για Νέους Επιστήμονες κατατίθεται και αντίγραφο της
διάκρισης.»
7. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της παραγράφου Ε του
άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«στ) Ειδικά για τους αποφοίτους του σχολικού έτους
2014-2015, βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι i) το
μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν περιλαμβάνεται στα
μαθήματα της Κατεύθυνσης που είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου και ότι
ii) έχουν επιτύχει στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις μέσο όρο βαθμών τουλάχιστον
ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού.»
8. Το εδάφιο δ της περίπτωσης 2 της παραγράφου Ε
του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Βεβαίωση του επιστημονικού φορέα ή ένωσης, ή οργανισμού κατά περίπτωση, της Μαθηματικής, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, ή Ρομποτικής, από
την οποία να προκύπτει η βράβευση τους και το βραβείο
που τους απονεμήθηκε.»
9. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της παραγράφου Ε του
άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«στ) Ειδικά για τους αποφοίτους του σχολικού έτους
2014-2015, βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι i) το
μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν περιλαμβάνεται στα μαθήματα της ειδικότητας που είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι
στην τελευταία τάξη του ΕΠΑΛ και ότι ii) στα μαθήματα
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που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έχουν λάβει μέσο όρο βαθμών τουλάχιστον ίσο με το μισό του
μέγιστου δυνατού.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
I

Αριθμ. Δ22 /οικ.40324/1605
(5)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
Π1β/Γ.Π.οικ. 14951/2001 (ΦΕΚ 1397/22.10.2001
τ. Β.) απόφασης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές Επιχειρήσεις
του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και
φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. των παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του Ν. 2345/1995
«Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από
φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
213/1995/Α΄).
β. του άρθρου 90 του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/2005/Α΄).
γ. της παρ. 1 του άρθρου 254 του Ν. 3463/2006 (114/
2006/Α΄ «Κύρωση του Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
δ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/2010/Α΄).
ε. του άρθρου 9 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215/2011/Α΄)
«Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη
διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης
ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών».
στ. του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/2011/
Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
ζ. του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
(ΦΕΚ 32/2011/Α΄).
η. της υποπαραγράφου Ε9-Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του πρώτου άρθρου του
Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νό-
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μων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/
2013/Α΄).
2. του Π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ
180/29.8.2014 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/ 2015/Α΄).
4. Της υπ’ αριθμ. Υ28/8.10.2015 (Β. 2168) απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
5. Την υπ’ αριθμ. Π1 β/οικ. 14951/9.10.2001 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1397/2001/Β΄), την υπ’ αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ./
30411/22.3.2002 (ΦΕΚ 395/2002 τ. Β΄), την υπ’ αριθμ.
Π1β/Γ.Π.οικ.109707/12.08.2009, την υπ’ αριθμ.Δ27/
οικ.9734/408/4-03-2013 (ΦΕΚ 921/2013/Β΄).
6. Την υπ’ αριθμ. απόφαση Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542 «θεσμός Κοινωνικού Συμβούλου» (ΦΕΚ 577/2002/Β΄).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο β ως εξής
Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,
(ΚΔΑΠ), αρμοδιότητας των Δήμων και των Νομικών
Προσώπων αυτών, που στεγάζονται στις κτιριακές
εγκαταστάσεις των Δημοσίων Σχολείων, λειτουργούν
σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου, ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου, όπου υπάρχει, ύστερα
από τη σύμφωνη γνώμη του κατά νόμο αρμόδιου φορέα.
Τα ΚΔΑΠ της παρούσας παραγράφου μπορεί να λειτουργούν και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης του διδακτικού έτους και της έναρξης του επομένου
με εξαίρεση των ημερών Σαββάτου, Κυριακής και γενικά
των σχολικών αργιών.
Για τις ανάγκες πυρασφάλειας και μόνο, εντάσσονται
στις δραστηριότητες του άρθρου 7 του Π.δ. 71/1988
(ΦΕΚ 32 τ. Α) (δημιουργική απασχόληση για σκοπούς
εκπαίδευσης).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
I

Αριθμ. 31057
(6)
Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Δεοντολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
(Αριθ. απόφ. 14/31-05-2016)
Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 «Νόμος πλαίσιο Τ.Ε.Ι.»
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όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2916/2001, τον 3404/2005,
τον Ν. 3549/2007 Ν. 4009/2011, Ν. 4076/2012 και
Ν. 4115/2013 συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/6-9-2011(ΦΕΚ 195/
6-9-2011/Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 81 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 4076/2012, (ΦΕΚ 159/10-8-2012/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ. 160/03-11-2008
«Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Α.Ε.Ι.».
5. Το Π.δ. 94/2013 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄/132-05-06-2013), σύμφωνα με το οποίο τα Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου και Πάτρας συγχωνεύονται σε Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 190/Α/16-09-2013).
6. Τις διατάξεις του εδαφ. δ της παρ. 2 του άρθρου 5 και
του εδαφ. ιζ της παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4386/11-05-2016 (Φ.Ε.Κ. 83/
τΑ/11-05-2016) και ισχύει, «Η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα
όργανα του Ιδρύματος».
7. Τις διατάξεις της παρ. 4/13Β και της παρ. 6(γ) του
άρθρου 26 του Ν. 4386/11-05-2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τΑ/
11-05-2016).
8. Την υπ’ αριθμ. 53057/17-12-2015 απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας Φ.Ε.Κ. 946/Υ.Ο.Δ.Δ./2015
και 22/Υ.Ο.Δ.Δ/2016 περί «Διορισμού του Προέδρου του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας».
9. Το γεγονός ότι, δεν λειτουργεί το Συμβούλιο του
Τ.Ε.Ι Δυτ. Ελλάδας.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση της Συγκλήτου
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδος,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κώδικα της Επιτροπής Δεοντολογίας
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως κάτωθι:
Α΄. Σύνθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας
1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαρτίζεται από τον έναν
Αναπληρωτή Πρόεδρο ως Πρόεδρο και από τους Διευθυντές των Σχολών ως μέλη και υποστηρίζεται διοικητικά από Γραμματεία, η οποία υπάγεται απευθείας στον
Αναπληρωτή Πρόεδρο.
2. Η Επιτροπή Δεοντολογίας υποστηρίζεται διοικητικά από Γραμματεία η οποία υπάγεται απευθείας στον
Αναπληρωτή Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του
Ιδρύματος. Μέχρι τη λειτουργία της Γραμματείας αυτής,
η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματέα που ορίζεται
από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων ο οποίος τηρεί και
τα πρακτικά των συνεδριάσεών της.
3. Όλα τα μέλη του Ιδρύματος οφείλουν να συντρέχουν
την Επιτροπή Δεοντολογίας στο έργο της.
Β΄. Κώδικας Δεοντολογίας Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας
Τα υπηρετούντα μέλη Ε.Π., Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, καθώς και τα μέλη του λοιπού Βοηθητικού και Έκτακτου
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Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού, οι Ομότιμοι και
οι Επίτιμοι Καθηγητές, οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές, και το βάσει γενικών ή ειδικών
διατάξεων κάθε κατηγορίας Διοικητικό Προσωπικό του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Ίδρυμα), ως μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, δεσμεύονται από τους ακόλουθους
Κανόνες Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας:
α.) Μεριμνούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να
διατηρείται υψηλό το επίπεδο της έρευνας και της διδασκαλίας.
β.) Σέβονται την ακαδημαϊκή ελευθερία και διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας.
γ.) Δεν ενσωματώνουν στις σημειώσεις, τα βιβλία τους,
τις εκπονούμενες πτυχιακές ή άλλες εργασίες τους, αυτούσια κείμενα, δεδομένα, ή άλλα στοιχεία χωρίς αναφορά των πηγών τους και χωρίς την συγκατάθεση του
αρχικού συγγραφέα.
δ.) Υποστηρίζουν τις τυχόν αντίθετες απόψεις τους
χωρίς φανατισμό, προσωπική αντιδικία ή ανεπίτρεπτους
χαρακτηρισμούς, αλλά με ψυχραιμία και σοβαρότητα.
Γενικά λειτουργούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους
νόμους και τις ειδικές διατάξεις καθώς και την ακαδημαϊκή
δεοντολογία, έχοντας πάντοτε υπόψη τους το σεβασμό
της προσωπικότητας, των επιστημονικών απόψεων και
της άσκησης των δικαιωμάτων κάθε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας στα πλαίσια της ακαδημαϊκής ελευθερίας
και το καλώς νοούμενο συμφέρον του Ιδρύματος, της
εκπαίδευσης, των φοιτητών και των ιδίων και ευρύτερα
του κοινωνικού συνόλου. Συνεκτιμούν τις επιπτώσεις των
ενεργειών τους στο Ίδρυμα και δέχονται να οδηγούνται οι
εντάσεις και διαφωνίες στα όργανα, κατά ιεραρχική σειρά,
για εκτόνωση και συναδελφικό διακανονισμό.
ε.) Δεν παρακωλύουν αμέσως ή εμμέσως άλλα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας από την άσκηση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων τους.
στ.) Χρησιμοποιούν τους χώρους, εγκαταστάσεις και
υποδομές του Ιδρύματος με τρόπο που συνάδει με τον
προορισμό τους και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία τους.
ζ.) Η συνολική συμπεριφορά τους εντός και εκτός του
ιδρύματος είναι ανάλογη της ιδιότητας τους και δεν εκμεταλλεύονται με κακόβουλο ή καταχρηστικό τρόπο τον
επιστημονικό τίτλο, αξίωμα ή θέση που φέρουν εντός
ή εκτός του ιδρύματος και δεν προβαίνουν στη καταχρηστική χρήση αδειών ιδίως κατά τρόπο που επιφέρει
δυσλειτουργία στο ίδρυμα.
η.) Δεν κάνουν χρήση οποιασδήποτε μορφής βίας ή
απειλής στον Ακαδημαϊκό χώρο.
θ.) Ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία και
εχεμύθεια.
ι.) Σέβονται την αρχή της ισότητας και ίσης μεταχείρισης, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που συνεπάγεται διάκριση και δεν παραβιάζουν διατάξεις για την προστασία
προσωπικών δεδομένων.
ια.) Ειδικότερα, οι ασχολούμενοι με έρευνα έχουν επιπλέον υποχρέωση:
• Να προάγουν τον επιστημονικό διάλογο, να διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας και να συμβάλλουν στην
προώθηση της συλλογικής έρευνας.
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• Να σέβονται τους γενικούς και ειδικούς κανόνες
πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην ενσωματώνουν στις
γραπτές ή προφορικές εργασίες τους, αυτούσια κείμενα,
δεδομένα, ή άλλα στοιχεία από εργασίες συναδέλφων
τους χωρίς ρητή αναφορά του αρχικού συγγραφέα και
χωρίς την αποδεδειγμένη συγκατάθεση του. Να αναγνωρίζουν δε και να αποτυπώνουν με ακρίβεια την ατομική
συμβολή κάθε ερευνητή σε κοινές εργασίες.
• Να αναγνωρίζουν και να αποτυπώνουν με ακρίβεια,
τη συμβολή των ερευνητών κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων του συλλογικού ερευνητικού έργου της Σχολής,
του Τμήματος, του Τομέα, του Εργαστηρίου ή μιας Ερευνητικής ομάδας.
• Να βοηθούν και να καθοδηγούν τους νεώτερους
προάγοντας το έργο του ιδρύματος, την επιστήμη και
την τεχνολογία.
• Να εξασφαλίζουν τις τυχόν απαιτούμενες άδειες για
την διεξαγωγή μιας έρευνας.
• Να αρνούνται τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες υπάρχει στο πρόσωπο τους
σύγκρουση συμφερόντων, η οποία θα παρεμπόδιζε την
αμερόληπτη διεξαγωγή της έρευνας.
• Να διεξάγουν την έρευνα με συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης.
• Να δημοσιοποιούν τις πηγές χρηματοδότησης της
έρευνας.
• Να τηρούν αρχεία.
• Να εξασφαλίζουν τη συναίνεση, την προστασία των
προσωπικών δεδομένων και το σεβασμό των ατομικών
δικαιωμάτων των ατόμων, τα οποία πιθανόν μετέχουν
ως υποκείμενα της έρευνας.
• Να ακολουθούν τις παγκόσμια αποδεκτές πρακτικές
όταν η έρευνα εκπονείται με εφαρμογή σε έμβια όντα.
Τα όργανα του Ιδρύματος οφείλουν να συμπαρίστανται
στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με κάθε δυνατό
τρόπο, τόσο υλικά όσο και ηθικά, σε δύσκολες στιγμές που
αυτά αντιμετωπίζουν ως κοινωνικά άτομα και επιστήμονες. Άρνηση συμπαράστασης δικαιολογείται, όταν κατά
την κρίση μονομελούς ή συλλογικού οργάνου διοίκησης
το μέλος ενήργησε κατά τρόπο που δεν είναι συμβατός
με το λειτούργημα του ή θίγει το κύρος του Ιδρύματος.
Γ΄. Έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας
1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Δ.) του Τ.Ε.Ι. Δυστυχής
Ελλάδας έχει ως έργο τη διασφάλιση της τήρησης και
εφαρμογής των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων
των μελών του Ιδρύματος. Είναι αρμόδια για τη διαπίστωση της παράβασης των κανόνων δεοντολογίας και
για τη σύνταξη γενικής ετήσιας έκθεσης ως προς την
τήρηση και εφαρμογή ή την ανάγκη αναθεώρησης των
κανόνων δεοντολογίας, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Ιδρύματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.
2. Η Ε.Δ. επιλαμβάνεται θεμάτων, προκειμένου να
διαπιστώσει την παραβίαση των κανόνων του κώδικα
δεοντολογίας, ύστερα από έγγραφη αναφορά μέλους
της Κοινότητας ή οργάνου του Ιδρύματος.
3. Η Ε.Δ. δικαιούται απολύτως να ασκεί παρέμβαση αν
υπάρχει διατάραξη σχέσεων σε μία ακαδημαϊκή μονάδα,
για να προστατεύσει την εκπαιδευτική διαδικασία και το
κύρος του Ιδρύματος και των μελών του και να απαιτή-
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σει την τήρηση του γράμματος και του πνεύματος των
κανόνων του κώδικα δεοντολογίας. Αν οι προτάσεις της
δεν γίνουν εμπράκτως αποδεκτές από τα εμπλεκόμενα
μέλη, η Ε.Δ. μπορεί να ζητήσει από τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος να ασκήσουν την πειθαρχική τους
δικαιοδοσία.
4. Αν η παραβίαση κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας συνιστά ταυτοχρόνως και πειθαρχικό παράπτωμα, τα
όργανα διοίκησης του Ιδρύματος μπορούν να ασκήσουν
την πειθαρχική τους δικαιοδοσία, ανεξάρτητα ή παράλληλα από την πιθανή παραπομπή του θέματος στην Ε.Δ.
5. Η Ε.Δ. αναλαμβάνει, κατά την κρίση της, να αποκαταστήσει την υπόληψη και τη φήμη οποιουδήποτε μέλους
της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, εναντίον του οποίου κινήθηκε η διαδικασία παραπομπής ενώπιον της, εφόσον
δεν κρίθηκε μεν σκόπιμη η διενέργεια ακροαματικής
διαδικασίας ή εκδόθηκε τελικώς αρνητική απόφαση της
Επιτροπής, πλην όμως η διαδικασία δημοσιοποιήθηκε
ευρέως και πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης του ενδιαφερομένου ή του Ιδρύματος.
Δ΄. Διαδικασία παρέμβασης και ενεργειών της Επιτροπής Δεοντολογίας 1. Η Ε.Δ. επιλαμβάνεται θεμάτων, προκειμένου να διαπιστώσει την παραβίαση των κανόνων
του κώδικα δεοντολογίας, ύστερα από έγγραφη επώνυμη αναφορά μέλους της Κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας ή οργάνου του Ιδρύματος ή αυτεπαγγέλτως. Η
αναφορά, η οποία πρέπει να διαθέτει σαφήνεια στην
έκθεση του θέματος, να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και
να αναφέρεται σε ικανά αποδεικτικά στοιχεία, κατατίθεται στο γενικό πρωτόκολλο του Ιδρύματος και παραδίδεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Αν υπάρχει κάποια
ασάφεια στην αναφορά, η Επιτροπή ζητά εξηγήσεις/
διευκρινήσεις εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που η
ίδια θέτει. Εν αντιθέσει, αν η αναφορά είναι ατεκμηρίωτη η Ε.Δ. δεν υποχρεούται να την εξετάσει, ούτε και να
ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις.
2. Η Ε.Δ. μπορεί να δράσει και αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη ενός ή περισσοτέρων μελών της η τέλεση κάποιου σοβαρού παραπτώματος από μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του
Ιδρύματος. Όμως, σε κάθε τέτοια περίπτωση κατά την
οποία δεν υπάρχει έγγραφη αναφορά, η Ε.Δ. δεν φέρει
ευθύνη για πιθανή μη εξέταση του θέματος.
3. Για κάθε υπόθεση, ο Πρόεδρος της Ε.Δ. μπορεί να
ορίσει έναν εισηγητή από τα μέλη της Επιτροπής, ο οποίος διερευνά την υπόθεση και ενημερώνει τον Πρόεδρο
για τα ευρήματα του. Εφόσον υπάρχουν αποχρώσεις
ενδείξεις παράβασης των κανόνων δεοντολογίας, ο
Πρόεδρος ορίζει συνάντηση της Ε.Δ. κατά την οποία
συζητείται το θέμα και αποφασίζεται κατά πλειοψηφία
η διεξαγωγή ή όχι ακροαματικής διαδικασίας, καθώς και
ποιοι μάρτυρες θα κληθούν εκ μέρους της Επιτροπής.
Επίσης, κατά τη συνάντηση αυτή ορίζεται ρητή ημέρα
και ώρα για τη διενέργεια ακροαματικής διαδικασίας
ενώπιον της Επιτροπής, στην οποία καλείται κάθε μέλος
της ακαδημαϊκής κοινότητας ως προς το οποίο τίθεται
ζήτημα παράβασης των κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Η σχετική κλήση κοινοποιείται εγγράφως στους
ενδιαφερόμενους τουλάχιστον δέκα πέντε (15) εργάσι-
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μες ημέρες πριν τη διενέργεια της ακροαματικής διαδικασίας και πρέπει να μνημονεύει συνοπτικά τον κανόνα
που φέρεται να παραβιάστηκε και τα σχετικά πραγματικά
γεγονότα. Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπηθεί ή να συνοδεύεται από πρόσωπο της επιλογής του ή να καταθέσει
ενώπιον της Επιτροπής υπόμνημα.
4. Στην ακροαματική διαδικασία ο εισηγητής της υπόθεσης και ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσκαλέσουν έως τρεις (3) μάρτυρες έκαστος για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδειξη των
ισχυρισμών τους. Τα ονόματα των μαρτύρων κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο και στην Επιτροπή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ακροαματική
διαδικασία, καλούνται δε εγγράφως από την Επιτροπή
τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή.
Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας,
η Επιτροπή διαπιστώνει αιτιολογημένα την ύπαρξη ή
την ανυπαρξία παράβασης των Κανόνων Δεοντολογίας.
5. Η άρνηση του ενδιαφερόμενου να προσέλθει στην
Ε.Δ. ή να καταθέσει υπόμνημα με τις θέσεις του αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με το
πειθαρχικό δίκαιο.
Η παράβαση κανόνων δεοντολογίας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο.
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6. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ. μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, υπάλληλος από το Τμήμα Συλλογικών και
Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας, ο οποίος τηρεί και τα πρακτικά των συνεδριάσεών της.
7. Η απόφαση της Ε.Δ. κοινοποιείται εγγράφως α) στον
καταγγέλλοντα, β) στον καταγγελλόμενο και γ) στον
Πρόεδρο του Ιδρύματος για τα περαιτέρω.
8. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αναλαμβάνει, κατά την
κρίση της, να αποκαταστήσει την υπόληψη και τη φήμη
οποιουδήποτε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας,
εναντίον του οποίου κινήθηκε η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν κρίθηκε μεν σκόπιμη η διενέργεια ακροαματικής διαδικασίας ή εκδόθηκε
τελικώς αρνητική απόφαση της Επιτροπής, πλην όμως η
διαδικασία δημοσιοποιήθηκε ευρέως και πιθανολογείται
κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων του ενδιαφερομένου, ή του Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετεί».
9. Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 8 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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