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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ1/28574/Β3 (1)
Μ  εταφορά φοιτητών που ασθένησαν κατά την διάρκεια 

των σπουδών τους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων 

του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώ−
τατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) των άρθρων 1 και 2 του ν. 4009/2011 «Δομή, λει−
τουργία και διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ−
μάτων» (Α΄ 195).

γ) του άρθρου 34 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρ−
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση 
3 της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 4218/2013 (Α΄ 
268) και στη συνέχεια με την περίπτωση 4 της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8).

δ) 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).

ε) του π.δ. 95/2000 (Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.

στ) του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/ 
2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων, Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοί−
χως».

ζ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153).

η) της αριθ. 168488/Ε5/7−11−2013 Υ.Α. «Αντιστοιχίσεις 
Τμημάτων Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 2875) που αφορά αποκλειστικά στη 
διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., σύμ−
φωνα με το άρθρο 34 του ν.4186/2013 (Α΄ 193).

θ) της αριθ. 168761/Β1/7−11−2013 Υ.Α. «Αντιστοιχίες Πα−
νεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 2910), καθώς και τις ισχύ−
ουσες αντιστοιχίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές 
Ακαδημίες.

ι) της αριθ. Φ151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) ΚΥΑ «Καθορι−
σμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης 
σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Φοιτητές οι οποίοι ασθένησαν διαρκούσης της φοί−
τησής τους από τις αναφερόμενες ασθένειες στην 
παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, δύνανται να μεταφέρουν τη 
θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα του 
Πανεπιστημίου εφόσον φοιτούν σε Πανεπιστήμιο, ή σε 
αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ εφόσον φοιτούν σε ΤΕΙ, ή σε 
αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ εφόσον φοιτούν 
σε ΑΕΑ, που εκείνοι επιλέγουν.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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Η πάθηση του φοιτητή πιστοποιείται από τις επταμε−
λείς επιτροπές έκδοσης Πιστοποιητικών διαπίστωσης 
πάθησης της αριθ. Φ151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) ΚΥΑ, όπως 
αυτή ισχύει, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανα−
λογικά και για τον σκοπό της παρούσης.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς

θέσης φοίτησης

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την έκδοση του Πιστοποιητικού διαπίστω−
σης πάθησης, ο φοιτητής καλείται να υποβάλει αίτηση 
στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστη−
μίου/ΤΕΙ ή στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της 
ΑΕΑ που επιθυμεί να μεταφέρει τη θέση φοίτησής του, 
συνοδευόμενη από:

α) Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης της Επταμε−
λούς Επιτροπής

β) Πιστοποιητικό Σπουδών από τη Σχολή ή το Τμήμα 
ή το Πρόγραμμα Σπουδών που φοιτά.

Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας σύμφωνα 
με τις αριθ. 168488/Ε5/7−11−2013 (Β΄ 2875) και 168761/Β1/
7−11−2013 (Β΄ 2910) Υπουργικές Αποφάσεις και η πλήρωση 
των προαναφερόμενων προϋποθέσεων α) και β), η Γραμ−
ματεία της Σχολής/Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών 
υποδοχής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι πρέπει 
να υποβάλει στη Σχολή/Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών 
προέλευσης του αίτηση διαγραφής και εν συνεχεία να 
προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. Προκειμέ−
νου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της θέσης 
φοίτησης 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).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΩΝΙΣ−ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F

    Αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/337/1210 (2)
Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/303/οικ.33663/10−12−2013 

απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το 
διορισμό: α) συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα 
της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος, και β) συγ−
γενούς αποβιώσαντος εξαιτίας των καταστρεπτικών 
πυρκαγιών του έτους 2007». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του ν.3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επεί−

γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών, και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…» (ΦΕΚ 
147/Α΄/27−6−2011).

3. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/14−3−2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δη−
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή−
λων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 
218/Α΄/13−12−1994), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή 
του από το αρ. 18 του ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15−3−2006).

5. Τις διατάξεις του άρθ. 6 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/
Α΄/1994), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του 
ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/2011), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α΄/2007), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289/Α΄/24−12−
2007) και την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/11/οικ.1553/17−12−2008 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία συμπλη−
ρώθηκε με την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1.1/12/οικ.26795/6−10−2008 
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2097/Β΄/9−10−08).

9. Την αριθ. 314/2013 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

10. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

11. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν.3812/2009.

12. Τα αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/36/οικ18345/27−6−2013 και ΔΙΠΠ/ 
Φ.2.9/35/οικ.20477/19−7−2013 έγγραφα του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης για τη συλλογή από όλους τους φορείς του 
δημοσίου των εκκρεμοτήτων διορισμών ή προσλήψεων 
α) κατόπιν της έκδοσης αμετακλήτων δικαστικών απο−
φάσεων, και β) βάσει ειδικών διατάξεων και τα σχετικά 
απαντητικά έγγραφα από τους φορείς.

13. Το αριθ. 6480/1/502−θ/15−1−2014 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατα−
νομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/303/οικ.33663/ 
10−12−2013 απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ως εξής:

Στην κατανομή που αφορά στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ισχύει το:

2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΨΑΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΧΑΣEΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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και στην κατανομή που αφορά στο Υπουργείο Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
ισχύει το:

3. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Κ.Υ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ

2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΡΑΛΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ

3. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ

4. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ−ΜΑΡΙΑ

6. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

7. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ

Κατά τα λοιπά η ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/303/οικ.33663/10−12−2013 
απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

    Αριθ. ΦΓ10/13666 (3)
Τροποποίηση της αριθ. 1/16.9.2013 (ΦΕΚ 2368/Β΄/23.9.2013) 

απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου (σε Συμβούλιο) «Περί συγκροτήσεως των Τμημά−
των του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 
2013 − 2014», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4129/2013 «Κύ−

ρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
(ΦΕΚ 52/Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 του ν. 1756/1988, 
5 και 20 του ν. 2172/1993.

3. Τις αριθ. ΦΓ8/15686/8.7.2002 (ΦΕΚ 1242/Β΄/23.9.2002), 
ΦΓ8/22431/6.10.2004 (ΦΕΚ 1620/Β΄/1.11.2004) και ΦΓ8/14572/ 
16.3.2011 (ΦΕΚ 495/Β΄/31.3.2011) αποφάσεις της Ολομέ−
λειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Την αριθ. 1/16.9.2013 (ΦΕΚ 2368/Β΄/23.9.2013) απόφαση 
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκρο−
τήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
το δικαστικό έτος 2013−2014» και δη την παρ. δ΄ αυτής.

5. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 1/16.9.2013 (ΦΕΚ 2368/Β΄/ 
23.9.2013) απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου (σε Συμβούλιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ορίζουμε όπως η Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου Ιωάννα Ευθυμιάδου, παράλληλα με την άσκηση 
των καθηκόντων της στο VI Τμήμα, θα μετέχει και στο 
Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το υπόλοιπο του 
δικαστικού έτους 2013−2014, ήτοι μέχρι 15.9.2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ  

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)




