
19590 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο 
ΑΕΙ ή ΑΕΑ της πόλης όπου υπηρετούν ή παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους ή έχουν εκλεγεί. Στην περίπτωση των 
αιρετών οργάνων που έχουν εκλεγεί σε Περιφέρειες, οι 
ενδιαφερόμενοι δύνανται να επιλέξουν την αντίστοιχη 
Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ που 
επιθυμούν, εντός της Περιφέρειας εκλογής τους.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς

θέσης φοίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση 
κατά την έναρξη εκάστου εξαμήνου, σε ημερομηνίες 
που ορίζονται από την αντίστοιχη Σχολή υποδοχής ή 
Τμήμα υποδοχής του ΑΕΙ ή το αντίστοιχο Πρόγραμμα 
Σπουδών υποδοχής της ΑΕΑ.

Η αίτησή τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
σπουδών του Τμήματος φοίτησής τους και από πρόσφα−
το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο 
θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους, ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ 
ύλην αρμόδιο όργανο στην οποία θα αναγράφεται η 
πόλη ή η περιφέρεια στην οποία έχουν εκλεγεί.

Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας σύμφωνα 
με τις αριθμ. 168488/Ε5/7−11−2013 (Β΄2875) και 168761/
Β1/7.11.2013 (Β΄ 2910) υπουργικές αποφάσεις και η πλή−
ρωση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμ−
ματεία της Σχολής/Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών 
υποδοχής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι πρέπει 
να υποβάλει στη Σχολή/Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών 
προέλευσής του αίτηση διαγραφής και εν συνεχεία να 
προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς 
της θέσης και η Σχολή/Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών υπο−
δοχής να προβεί στην εγγραφή του αιτούντος, ζητείται 
υπηρεσιακά η αποστολή του φακέλου του από το Τμήμα 
προέλευσης καθώς και η βεβαίωση διαγραφής του.

Άρθρο 3

Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση 
των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ APBANTΟΠΟΥΛΟΣ

    F 
 Αριθμ. 80779/Ε5 (3)

Καθορισμός ωρών έναρξης εργασίας διοικητικού 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 

26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 
138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές δι−
ατάξεις».

3. Το Π.Δ. 121/1999 (ΦΕΚ 127) «Οργανισμός διοικητι−
κών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Αθηνών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 25/
2007 (ΦΕΚ 18) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Π.Δ. 121/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τε−
χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών» και το 
Π.Δ. 95/2013 «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων−Συγ−
χώνευση Τμημάτων− Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότη−
ση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (190 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 85/2012 
(ΦΕΚ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφο−
ρά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152) 
«Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων 
και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονο−
μασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27−6−2006 (ΦΕΚ 769)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/26−7−2011 (ΦΕΚ 1659) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10−08−2011 (ΑΔΑ 
4ΑΜ7Χ−ΥΕΔ) και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03−11−2011(ΑΔΑ 
45ΒΖΧ−Ρ2Λ) εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για 
την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 
του ν. 3979/2011.

8. Το γεγονός ότι το ΤΕΙ Αθήνας ανήκει στις δημό−
σιες υπηρεσίες που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδι−
αία εργασία και ως εκ τούτου οι ώρες εργασίας κάθε 
ημέρα ανέρχονται σε οκτώ (8) και οι ώρες εργασίας 
κάθε εβδομάδα ανέρχονται σε σαράντα (40) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979 (ΦΕΚ 138/
τ.Α΄/16−06−2011).

9. Την υπ’ αριθμ. 4/12−02−2014 συνεδρίαση της Συνέ−
λευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με την οποία γίνεται εισήγηση 
για τον καθορισμό των ωρών έναρξης εργασίας του 
διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος.

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

Καθορίζουμε τις ώρες έναρξης εργασίας του διοικη−
τικού προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας, καθ’ όλη τη διάρ−
κεια του έτους και κατ’ επιλογή των υπαλλήλων, ως 
ακολούθως:

Α) Για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων με εξαίρεση το αναφερό−
μενο στην παράγραφο Β, που απασχολούνται στις εξής 
οργανικές μονάδες:

Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς
θέσης φοίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση
κατά την έναρξη εκάστου εξαμήνου, σε ημερομηνίες
που ορίζονται από την αντίστοιχη Σχολή υποδοχής ή
Τμήμα υποδοχής του ΑΕΙ ή το αντίστοιχο Πρόγραμμα
Σπουδών υποδοχής της ΑΕΑ.

Η αίτησή τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
σπουδών του Τμήματος φοίτησής τους και από πρόσφα−
το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο 
θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους, ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ 
ύλην αρμόδιο όργανο στην οποία θα αναγράφεται η
πόλη ή η περιφέρεια στην οποία έχουν εκλεγεί.

Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας σύμφωνα
με τις αριθμ. 168488/Ε5/7−11−2013 (Β΄2875) και 168761/
Β1/7.11.2013 (Β΄ 2910) υπουργικές αποφάσεις και η πλή−
ρωση των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμ−
ματεία της Σχολής/Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών 
υποδοχής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι πρέπει
να υποβάλει στη Σχολή/Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών 
προέλευσής του αίτηση διαγραφής και εν συνεχεία να 
προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς
της θέσης και η Σχολή/Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών υπο−
δοχής να προβεί στην εγγραφή του αιτούντος, ζητείται
υπηρεσιακά η αποστολή του φακέλου του από το Τμήμα 
προέλευσης καθώς και η βεβαίωση διαγραφής του.

Άρθρο 3

Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση
των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).


