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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπι−
κού Μαθητικών Εστιών αρμοδιότητας του Εθνικού
Ιδρύματος Νεότητας στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού. .....................................
1
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπι−
κού Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών αρμο−
διότητας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. .................................. 2
Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προ−
σώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕ−
ΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παι−
δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. .... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 127176/H/
(1)
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπικού
Μαθητικών Εστιών αρμοδιότητας του Εθνικού Ιδρύ−
ματος Νεότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο−
διοίκησης Πρώτου Βαθμού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνο−
λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄173), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Το ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195).
3) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 94
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).

4) Το β.δ. από 26 Φεβρουαρίου – 15 Μαρτίου 1947 «Περί
συστάσεως Εθνικού Ιδρύματος» (ΦΕΚ Α΄41/15.3.1947) κα−
θώς και το β.δ. από 9/31 Δεκεμβρίου 1955 «Περί μετονο−
μασίας του Εθνικού Ιδρύματος εις “Βασιλικόν Εθνικόν
Ίδρυμα”».
5) Το ν.δ. 572 της 29.5/2.6.1970 «Περί οργανώσεως, δι−
αρθρώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης
κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επι−
τροπών εν τη Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς
ή μέλος της Βασιλικής Οικογενείας» (ΦΕΚ Α΄125), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13
ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄29/19.02.2009).
6) Τη διάταξη του άρθρου 14 ν. 1232/1982 «Επαναφο−
ρά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των δια−
τάξεων του ν.δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄22), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 501/1985
(ΦΕΚ Α 181/23.10.1985) και του π.δ. 434 της 16/24.10.1991
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου του
Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος (Ε.Ι.Ν.) από το Υπουργείο
Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄159).
7) Το π.δ. 178/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία
των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση με−
ταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς
την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄162).
8) Το ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρι−
σμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ
Α΄180/22.08.2011), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 65 έως
και 67 καθώς και το άρθρο 14Β ν. 3429/2005 «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ Α’ 314/27.12.2005).
9) Την με αριθμό 20935/1088/22−09−2011 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ν. με θέματα: (α) Με−
ταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μα−
θητικής Εστίας Γρεβενών στο Δήμο Γρεβενών Νομού
Γρεβενών. (β) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή
προσωπικού Μαθητικής Εστίας Ζακύνθου στο Δήμο
Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου. (γ) Μεταφορά αρμοδιοτή−
των και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Καρ−
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πενησίου στο Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας.
(δ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού
Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας στο Δήμο Κόνιτσας Νομού
Ιωαννίνων. (ε) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή
προσωπικού Μαθητικής Εστίας Κρεστένων στο Δήμο
Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Νομού Ηλείας. (στ) Μετα−
φορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθη−
τικής Εστίας Μουζακίου στο Δήμο Μουζακίου Νομού
Καρδίτσας. (ζ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή
προσωπικού Μαθητικής Εστίας Πενταλόφου στο Δήμο
Βοΐου Νομού Κοζάνης. (η) Μεταφορά αρμοδιοτήτων
και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Ποροϊών
και Μαθητικής Εστίας Σιδηροκάστρου στο Δήμο Σι−
δηροκάστρου Νομού Σερρών. (θ) Μεταφορά αρμοδι−
οτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας
Τσεπελόβου στο Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων.
(ι) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού
Μαθητικής Εστίας Φιλιατών στο Δήμο Φιλιατών Νομού
Θεσπρωτίας. (ια) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή
προσωπικού Μαθητικού Κέντρου Ευδήλου στο Δήμο
Ικαρίας Νομού Σάμου. (ιβ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και
υπαγωγή προσωπικού Μαθητικού Κέντρου Ιθάκης στο
Δήμο Ιθάκης Νομού Κεφαλλονιάς. (ιγ) Μεταφορά αρμο−
διοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικού Κέντρου
Κερασοχωρίου στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας.
(ιδ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού
Μαθητικού Κέντρου Νεστορίου στο Δήμο Νεστορίου
Νομού Καστοριάς. (ιε) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και
υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Αριδαίας στο
Δήμο Αλμωπίας, Νομού Πέλλας−Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. (ιστ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγω−
γή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Αρναίας στο Δήμο
Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής. (ιζ) Μεταφορά αρμοδι−
οτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας
Καλαβρύτων στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας.
(ιη) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού
Μαθητικής Εστίας Κλειτορίας στο Δήμο Καλαβρύτων
Νομού Αχαΐας. (ιθ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπα−
γωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Μολάων στο Δήμο
Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας. (κ) Μεταφορά αρμοδι−
οτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Εστίας
Νάουσας στο Δήμο Νάουσας Νομού Ημαθίας. (κα) Με−
ταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού Μα−
θητικής Κέντρου Γρανίτσας στο Δήμο Αγράφων Νομού
Ευρυτανίας. (κβ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγω−
γή προσωπικού Μαθητικής Εστίας Σουφλίου στο Δήμο
Σουφλίου Νομού Έβρου. (κγ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων
και υπαγωγή προσωπικού Μαθητικής Κέντρου Αγίου
Γεωργίου − Μακρακώμης στο Δήμο Μακρακώμης.
10) Το άρθρο 90 του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα».

11) Το π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄145) περί διορισμού του Ευάγ−
γελου Βενιζέλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού
Οικονομικών.
12) Το π.δ. 66/2011 (ΦΕΚ Α΄148) περί διορισμού του
Χαράλαμπου Καστανίδη του Γεωργίου στη θέση του
Υπουργού Εσωτερικών.
13) Το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄214) περί διορισμού της
Άννας Διαμαντοπούλου του Δημητρίου, στη θέση της
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων.
14) Την ανάγκη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων, δρα−
στηριοτήτων και σκοπού που αφορούν σε μαθητικές
εστίες στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης πρώτου βαθμού προκειμένου να ενισχυθεί ο
θεσμός της μαθητικής μέριμνας και να αντιμετωπιστεί
κατά τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής.
15) Το γεγονός ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων, δρα−
στηριοτήτων και σκοπού συμπαρασύρει και επιβάλλει
την μεταφορά του αναγκαίου προσωπικού και υλικο−
τεχνικού εξοπλισμού.
16) Το γεγονός ότι πρόκειται περί πραγματικής με−
ταφοράς προσωπικού αφού καταργούνται ισάριθμες
θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας
17) Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2011, η δαπά−
νη του προηγούμενου εδαφίου που αφορά στη μισθοδο−
σία του προσωπικού και στις λοιπές δαπάνες, βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών (Ε.Φ. 07−120), που αυξάνονται για το σκοπό αυτό,
με μεταφορά των απαιτούμενων ποσών από τις πιστώ−
σεις που είναι εγγεγραμμένες στους οικείους ΚΑΕ του
Ε.Φ. 2554 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Για το
οικονομικό έτος 2012 και για όλα τα επόμενα έτη ισχύος
της παρούσας η δαπάνη για την εφαρμογή της βαρύ−
νει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εσωτερικών (Ε.Φ. 07−120), που αυξάνονται για τον σκοπό
αυτό κάθε έτος με μεταφορά των απαιτούμενων ποσών
από τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύμα−
τος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας στο Δήμο Γρεβενών,
Νομού Γρεβενών.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της πα−
ραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο
Δήμο Γρεβενών Νομού Γρεβενών.
Άρθρο 2
1. Συνιστώνται στο Δήμο Γρεβενών Νομού Γρεβενών,
για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας,
τέσσερις (4) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΕΡΓ.ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Γρεβενών, μετα−
φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις,
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 3
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Ζακύνθου στο Δήμο Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου.
Άρθρο 4
1. Συνιστώνται στο Δήμο Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας,
τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατη−
γορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ

ΔΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Ζακύνθου, μετα−
φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις,
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 5
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου στο Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας.
Άρθρο 6
1. Συνιστώνται στο Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του
Εστίας, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ−ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ−ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Καρπενησίου, με−
ταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις,
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 7
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας στο Δήμο Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων.
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Άρθρο 8
1. Συνιστώνται στο Δήμο Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας,
δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Κόνιτσας, μετα−
φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις,
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 9
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Κρεστένων στο Δήμο Ανδρίτσαινας − Κρεστένων Νομού Ηλείας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Ανδρίτσαινας − Κρεστένων Νομού Ηλείας.
Άρθρο 10
1. Συνιστώνται στο Δήμο Ανδρίτσαινας − Κρεστένων Νομού Ηλείας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής
του Εστίας, δέκα εννέα (19) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι
οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

3

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

3

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕ
ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ /
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΔΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Ανδρίτσαινας −
Κρεστένων, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσω−
ποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 11
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Μουζακίου στο Δήμο Μουζακίου Νομού Καρδίτσας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Μουζακίου Νομού Καρδίτσας.
Άρθρο 12
1. Συνιστώνται στο Δήμο Μουζακίου Νομού Καρδίτσας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας,
εννέα (9) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατη−
γορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΥΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Δήμου Μουζακίου, μετα−
φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις,
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 13
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Πενταλόφου στο Δήμο Βοΐου Νομού Κοζάνης.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Βοΐου Νομού Κοζάνης.
Άρθρο 14
1. Συνιστώνται στο Δήμο Βοΐου Νομού Κοζάνης, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, έξη
(6) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ
ΥΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Πενταλόφου, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 15
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Ποροϊών και της Μαθητικής Εστίας Σιδηροκάστρου στο Δήμο Σιδηροκάστρου
Νομού Σερρών.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών.
Άρθρο 16
1. Συνιστώνται στο Δήμο Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του
Εστίας, έξη (6) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

36608
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στις Μαθητικές Εστίες Δήμου Σιδηροκάστρου
Νομού Σερρών, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προ−
σωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 17
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Τσεπελόβου στο Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων.
Άρθρο 18
1. Συστήνεται στο Δήμο Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας,
μία (1) προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
(Μ/Ε
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΥΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Τσεπελόβου, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 19
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Φιλιατών στο Δήμο Φιλιατών, Νομού Θεσπρωτίας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Φιλιατών, Νομού Θεσπρωτίας.
Άρθρο 20
1. Συνιστώνται στο Δήμο Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας,
τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατη−
γορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΥΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΥΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Φιλιατών, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 21
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Ευδήλου στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Μαθητικού Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

36609

Άρθρο 22
1. Συνιστώνται στο Δήμο Ικαρίας Νομού Σάμου, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικής του Κέντρου δύο
(2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΔΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Ευδήλου, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 23
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Ιθάκης στο Δήμο Ιθάκης Νομού Κεφαλονιάς.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Ιθάκης Νομού Κεφαλονιάς.
Άρθρο 24
1. Συστήνεται στο Δήμο Ιθάκης Νομού Κεφαλονιάς, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού του Κέντρου,
μία (1) προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΔΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Ιθάκης, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 25
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Κερασοχωρίου στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Αγράφων Νομού Ευρυτανίας.
Άρθρο 26
1. Συνιστώνται στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού του Κέντρου,
δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΥΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Κερασοχωρίου, μετα−
φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις,
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 27
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Νεστορίου στη στο Δήμο Νεστορίου Νομού Καστοριάς.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Νεστορίου Νομού Καστοριάς.
Άρθρο 28
1. Συστήνεται στο Δήμο Νεστορίου Νομού Καστοριάς, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού του Κέντρου,
δύο (2) προσωποπαγείς θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

36610
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΠΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί το Μαθητικό Κέντρο Νεστορίου, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 29
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας, Νομού Πέλλας−Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Αλμωπίας Νομού Πέλλας−Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Άρθρο 30
1. Συνιστώνται στο Δήμο Αλμωπίας, Νομού Πέλλας − Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την κάλυψη των
αναγκών της Μαθητικής του Εστίας, τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΠΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Αριδαίας, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 31
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Αρναίας στο Δήμο Αριστοτέλη, Νομού Χαλκιδικής.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής.
Άρθρο 32
1. Συνιστώνται στο Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας
Αρναίας, τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
(Μ/Ε
ΑΡΝΑΙΑΣ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Αρναίας, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 33
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας.
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Άρθρο 34
1. Συστήνεται στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής του Εστίας,
δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία, κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα έχει ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
(Μ/Ε
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΥΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Καλαβρύτων, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στην ως άνω προσωποπαγή θέση, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 35
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Κλειτορίας στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας.
Άρθρο 36
1. Συνιστώνται στο Δήμο Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Κλει−
τορίας, επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
(Μ/Ε
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ−ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ−ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΥΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Κλειτορίας, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 37
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Μολάων στο Δήμο Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας.
Άρθρο 38
1. Συνιστώνται στο Δήμο Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας
Μολάων, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
(Μ/Ε
ΜΟΛΑΩΝ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ
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2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Μολάων, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 39
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Νάουσας στο Δήμο Νάουσας Νομού Ημαθίας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Νάουσας Νομού Ημαθίας.
Άρθρο 40
1. Συστήνεται στο Δήμο Νάουσας Νομού Ημαθίας, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Νάουσας,
μία (1) προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία, κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
(Μ/Ε
ΝΑΟΥΣΑΣ)

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ
ΔΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Νάουσας, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στην ως άνω προσωποπαγή θέση αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 41
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Γρανίτσας στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Αγράφων Νομού Ευρυτανίας.
Άρθρο 42
1. Συνιστώνται στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού Κέντρου
Γρανίτσας, δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες,
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
(Μ/Κ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΔΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Γρανίτσας, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 43
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Μαθητικής Εστίας Σουφλίου στο Δήμο Σουφλίου Νομού Έβρου.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Σουφλίου Νομού Έβρου.
Άρθρο 44
1. Συνιστώνται στο Δήμο Σουφλίου Νομού Έβρου, για την κάλυψη των αναγκών της Μαθητικής Εστίας Σου−
φλίου, τρείς (3) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
(Μ/Ε
ΣΟΥΦΛΙΟΥ)

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ
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1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Μαθητική Εστία Σουφλίου, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 45
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία του Μαθητικού Κέντρου Αγίου Γεωργίου − Μακρακώμης στο Δήμο Μακρακώμης.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού του παραπάνω Κέντρου από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δήμο
Μακρακώμης.
Άρθρο 46
1. Συνιστώνται στο Δήμο Μακρακώμης, για την κάλυψη των αναγκών του Μαθητικού Κέντρου Αγίου Γεωργίου −
Μακρακώμης, μία (1) προσωποπαγής θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχει ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
(Μ/Κ ΑΓΙΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ −
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στο Μαθητικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου − Μακρα−
κώμης, μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στην ως άνω προσωποπαγή
θέση, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 47
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

F
Αριθμ. 127177/H/
(2)
Μεταφορά αρμοδιοτήτων, εξοπλισμού και προσωπικού
Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών αρμοδιότητας
του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας στα Ανώτατα Εκ−
παιδευτικά Ιδρύματα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνο−
λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄173), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Το ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195).
3) Το β.δ. από 26 Φεβρουαρίου – 15 Μαρτίου 1947 «Περί
συστάσεως Εθνικού Ιδρύματος» (ΦΕΚ Α΄41/15.3.1947) κα−
θώς και το β.δ. από 9/31 Δεκεμβρίου 1955 «Περί μετονο−
μασίας του Εθνικού Ιδρύματος εις “Βασιλικόν Εθνικόν
Ίδρυμα”».
4) Το ν.δ. 572 της 29.5/2.6.1970 «Περί οργανώσεως, δι−
αρθρώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης
κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επι−
τροπών εν τη Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς
ή μέλος της Βασιλικής Οικογενείας» (ΦΕΚ Α΄125), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13
ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄29/19.02.2009).
5) Τη διάταξη του άρθρου 14 ν. 1232/1982 «Επαναφο−
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ρά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των δια−
τάξεων του ν.δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄22), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 501/1985
(ΦΕΚ Α 181/23.10.1985) και του π.δ. 434 της 16/24.10.1991
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου του
Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος (Ε.Ι.Ν.) από το Υπουργείο
Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄159).
6) Το π.δ. 178/2002 «Μέτρα σχετικά με την προστασία
των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση με−
ταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς
την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄162).
7) Το ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρι−
σμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ
Α΄180/22.08.2011), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 65 έως
και 67 καθώς και το άρθρο 14Β ν. 3429/2005 «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (ΦΕΚ Α΄314/27.12.2005).
8) το ν.4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά−
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195/06.06.2001),
ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 58 «Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και
των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.».
8) Την με αριθμό 20934/1088/22−09−2011 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Ν. με θέματα: (α) Με−
ταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της
Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.) στο Οικονομικό Πα−
νεπιστήμιο Αθηνών. (β) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και
υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Ν.Ε.Ε.Μ.Π.
και της Φοιτητικής Εστίας Ζωγράφου (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.) στο
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.). (γ) Μεταφορά
αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής
Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.) στο Πανεπι−
στήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). (δ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων
και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Θεσ−
σαλονίκης (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. (ε) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπα−
γωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι−
νωνικών Επιστημών. (στ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και
υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας Βόλου
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. (ζ) Μεταφορά αρμοδιο−
τήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής Εστίας
Ιωαννίνων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. (η) Μεταφορά
αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητικής
Εστίας Κομοτηνής και της Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. (θ) Μεταφορά
αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Φοιτητι−
κής Εστίας Πάτρας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. (ι) Με−
ταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της
Φοιτητικής Εστίας Ρεθύμνου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
(ια) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπι−
κού της Φοιτητικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στο Τ.Ε.Ι.
Καλαμάτας. (ιβ) Μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπαγωγή
προσωπικού της Σπουδαστικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης). (ιγ) Μεταφορά αρμοδιοτή−
των και υπαγωγή προσωπικού της Σπουδαστικής Εστίας
Σητείας στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης). (ιδ) Μεταφορά
αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Σπουδα−

στικής Εστίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Σχολή Παιδα−
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. (ιε) Μεταφορά
αρμοδιοτήτων και υπαγωγή προσωπικού της Σπουδα−
στικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Πάτρας στο Τ.Ε.Ι Πάτρας.
9) Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικο−
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα».
10) Το π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄145) περί διορισμού του Ευ−
άγγελου Βενιζέλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουρ−
γού Οικονομικών.
11) Το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄214) περί διορισμού της
Άννας Διαμαντοπούλου του Δημητρίου, στη θέση της
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων.
12) Την ανάγκη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων, δρα−
στηριοτήτων και σκοπού που αφορούν σε φοιτητικές
και σπουδαστικές εστίες στα οικεία Ανώτατα Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός
της φοιτητικής μέριμνας και να αντιμετωπιστεί κατά
τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
13) το γεγονός ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων, δρα−
στηριοτήτων και σκοπού συμπαρασύρει και επιβάλλει
την μεταφορά του αναγκαίου προσωπικού και υλικο−
τεχνικού εξοπλισμού.
14) το γεγονός ότι πρόκειται περί πραγματικής με−
ταφοράς προσωπικού αφού καταργούνται ισάριθμες
θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.
15) το γεγονός ότι τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι−
καίου για την διαχείριση της περιουσίας και των κον−
δυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο
58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.06.2001) δεν έχουν
εισέτι ιδρυθεί.
16) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βά−
ρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επειδή η μισθο−
δοσία του μεταφερόμενου προσωπικού και οι λοιπές
δαπάνες για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του έτους
2011, ύψους περίπου 630.000,00 ευρώ θα αντιμετωπι−
σθούν με ισόποση μείωση της επιχορήγησης του Ε.Ι.Ν.
και αντίστοιχη αύξηση των πιστώσεων του Ειδικού Φο−
ρέα 19240, Κατηγορία 0300 του ίδιου προϋπολογισμού.
Για κάθε επόμενο έτος, για την απαιτούμενη δαπάνη
θα γίνει σχετική πρόβλεψη στις πιστώσεις του Ειδικού
Φορέα 19240, Κατηγορία 0300 του ίδιου προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύ−
ματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση
και λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Φ.Ε.Α.)
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της πα−
ραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Άρθρο 2
1. Συνιστώνται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας
Αθηνών, είκοσι τέσσερις (24) προσωποπαγείς θέσεις
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν
ως εξής:
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΔΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛ.ΓΡΑΜ−ΧΕΙΡΙΣ Η/Υ

ΔΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ.

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΔΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΥΧ

ΔΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΚΛΗΤΗΡΑΣ

ΚΛΗΤΗΡΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΥΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΥΧ

ΥΕ

2

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΔΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Αθηνών, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 3
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ν.Ε.Ε.Μ.Π) και της Φοιτητικής Εστίας Ζω−
γράφου (Φ.Ε.Ε.Μ.Π) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.).
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού των παραπάνω Εστιών από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.).
Άρθρο 4
1. Συνιστώνται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), για την κάλυψη των αναγκών των ως άνω Φοιτητικών
Εστιών, δέκα τέσσερις (14) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι
οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΔΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΕ

2

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧ.ΜΗ

ΤΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΦΥΛΑΚΑΣ − ΘΥΡΩΡΟΣ

ΥΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (Ν.Ε.Ε.Μ.Π.) και στη Φοιτητική Εστία Ζωγράφου (Φ.Ε.Ε.Μ.Π.), μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπη−
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ρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου
και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 5
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.) στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α).
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α).
Άρθρο 6
1. Συνιστώνται στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α), για την κάλυψη των αναγκών της
Φοιτητικής Εστίας του, δέκα επτά (17) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΔΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΔΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΥΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΥΧ

ΔΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΚΛΗΤΗΡΑΣ

ΚΛΗΤΗΡΑΣ

ΥΕ

4

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία του Ε.Κ.Π.Α, μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 7
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού των παραπάνω Εστιών από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Αρι−
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 8
1. Συνιστώνται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής
Εστίας Θεσσαλονίκης (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄) τριάντα τρείς (33) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

4

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΔΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΔΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛ.ΓΡΑΜ−ΧΕΙΡΙΣ Η/Υ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΥΕ

3

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

3

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ.

ΔΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔ.

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΠΕ
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1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΠΕ

3

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΤΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ.

ΤΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΤΑΜΙΑΣ

ΤΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΦΥΛΑΚΑΣ − ΘΥΡΩΡΟΣ

ΦΥΛΑΚΑΣ − ΘΥΡΩΡΟΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

ΠΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΔΗΓΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΥΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Θεσσαλονίκης (Α’,Β’,Γ’,Δ’)
μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέ−
σεις, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 9
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επι−
στημών.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα−
νεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Άρθρο 10
1. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, για την κάλυψη των ανα−
γκών της Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς, έξη (6) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛ.ΓΡΑΜ−ΧΕΙΡΙΣ Η/Υ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΔΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 11
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Βόλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα−
νεπιστήμιο Θεσσαλίας.
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Άρθρο 12
1. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Βόλου, δύο
(2) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Βόλου μεταφέρεται, χω−
ρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
1

Άρθρο 13
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα−
νεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Άρθρο 14
1. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστη−
μίου Ιωαννίνων, δέκα εννέα (19) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΠΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚ.ΜΗΧΑΝ.+ΜΗΧΑ.Η/Υ

ΠΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΕΡΓ.ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

ΔΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΔΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΥΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 15
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και λειτουρ−
γία της Φοιτητικής Εστίας Κομοτηνής και της Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού των παραπάνω Εστιών από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Δη−
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Άρθρο 16
1. Συνιστώνται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για την κάλυψη των αναγκών των Φοιτητικών Εστιών
Κομοτηνής και Ξάνθης, είκοσι επτά (27) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
(για την
Κομοτηνή)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΥΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ.

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΕ

5

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΥΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ –ΘΥΡΩΡΟΣ

ΦΥΛΑΚΑΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΥΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

3

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
(για την
Ξάνθη)

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Κομοτηνής και στη Φοι−
τητική Εστία Ξάνθης μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω
προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 17
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας (Φ.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα−
νεπιστήμιο Πάτρας.
Άρθρο 18
1. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Πάτρας, σα−
ράντα δύο (42) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ−ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ−ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΔΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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4

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

ΔΕ

5

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΔΕ

3

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ.

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ.ΜΗΧ

ΠΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕ

5

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΕΡΓΑΤ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΥΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒ\ΡΙΟΥ

ΥΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΥΕ

2

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΥΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

ΥΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΙΠΛΩΜ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΤΑΜΙΑΣ

ΔΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Πάτρας μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 19
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Ρεθύμνου (Φ.Ε.Ρ.) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Πα−
νεπιστήμιο Κρήτης.
Άρθρο 20
1. Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας του Ρεθύμνου,
επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγο−
ρία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΔΕ

2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία Ρεθύμνου μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
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3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 21
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Τ.Ε.Ι.
Καλαμάτας.
Άρθρο 22
1. Συνιστώνται στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, για την κάλυψη των αναγκών της Φοιτητικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, επτά
(7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ − ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ − ΘΥΡΩΡΟΣ ΥΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Φοιτητική Εστία ΤΕΙ Καλαμάτας μετα−
φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις,
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 23
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Σπουδαστικής Εστίας του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου( Κρήτης).
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Τ.Ε.Ι.
Ηρακλείου (Κρήτης).
Άρθρο 24
1. Συνιστώνται στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης), για την κάλυψη των αναγκών της Σπουδαστικής Εστίας Τ.Ε.Ι. Ηρα−
κλείου, δέκα (10) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά
κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛ.

ΔΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΥΕ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ

ΔΕ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί τη Σπουδαστική Εστία Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου μετα−
φέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις,
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 25
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Σπουδαστικής Εστίας Σητείας στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης).
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Τ.Ε.Ι.
Ηρακλείου (Κρήτης).
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Άρθρο 26
1. Συνιστώνται στο ΤΕΙ Ηρακλείου (Κρήτης), για την κάλυψη των αναγκών της Σπουδαστικής Εστίας Σητείας,
επτά (7) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγο−
ρία, κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
(Σ/Ε
ΣΗΤΕΙΑΣ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΕ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡ.ΥΛΙΚΟΥ&ΕΦΟΔ.

ΤΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ−ΘΥΡΩΡΟΣ

ΦΥΛΑΚΑΣ − ΘΥΡΩΡΟΣ

ΥΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
2
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ
ΔΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί τη Σπουδαστική Εστία Σητείας μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 27
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Σπουδαστικής Εστίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στην Ανώ−
τατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 28
1. Συνιστώνται στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των ανα−
γκών της Σπουδαστικής Εστίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δέκα οκτώ
(18) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
(ΣΕ/
ΑΣΠΑΙΤΕ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

ΥΕ

2

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΔΕ

5

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΚΛΗΤΗΡΑΣ

ΚΛΗΤΗΡΑΣ

ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ

ΥΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ

ΔΕ

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΥΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
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ΥΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Σπουδαστική Εστία Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μεταφέρεται, χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του
κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 29
1. Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία της Σπουδαστικής Εστίας Πάτρας στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
2. Μεταφέρεται η κυριότητα του εξοπλισμού της παραπάνω Εστίας από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στο Τ.Ε.Ι.
Πάτρας.
Άρθρο 30
1. Συνιστώνται στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας, για την κάλυψη των αναγκών της Σπουδαστικής Εστίας Πάτρας τρείς (3) προ−
σωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, κατά κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα έχουν ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ
(Σ/Ε ΠΑ−
ΤΡΑΣ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ

ΔΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕ

1

ΔΙΟΙΚ−ΟΙΚΟΝ ΣΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕ
2. Το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που υπηρετεί στη Σπουδαστική Εστία Πάτρας μεταφέρεται,
χωρίς να θίγεται η υπηρεσιακή και μισθολογική του κατάσταση, στις ως άνω προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης
κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.
3. Καταργούνται ισάριθμες θέσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, της ίδιας κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας με εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 31
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 127175//H
(3)
Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώ−
πων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ»
(Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗ−
ΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν),
εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το β.δ. από 26 Φεβρουαρίου – 15 Μαρτίου 1947 «Περί
συστάσεως Εθνικού Ιδρύματος» (ΦΕΚ Α΄41/15.3.1947) κα−
θώς και το β.δ. από 9/31 Δεκεμβρίου 1955 «Περί μετονο−

μασίας του Εθνικού Ιδρύματος εις “Βασιλικόν Εθνικόν
Ίδρυμα”».
2) Το ν.δ. 572 της 29.5/2.6.1970 «Περί οργανώσεως, δι−
αρθρώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης
κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επι−
τροπών εν τη Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς
ή μέλος της Βασιλικής Οικογενείας» (ΦΕΚ Α΄125), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13
ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄29/19.02.2009).
3) Το άρθρο 8 του ν. 51/1975 «Περί αναδιοργανώ−
σεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ 125
Α/26.6.1975), την με αριθμό 721/1976 απόφαση του Πρω−
θυπουργού (ΦΕΚ Β 119/30−1−1976) και τις διατάξεις του
ν. 338/1976 «Περί οικονομικής ενισχύσεως Νομικών Προ−
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σώπων Ιδιωτικού Δικαίου, σκοπούντων την εξωσχολικήν
αγωγήν της Νεότητος και άλλων συναφών διατάξε−
ων».
4) Τη διάταξη του άρθρου 14 ν. 1232/1982 «Επαναφο−
ρά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των δια−
τάξεων του ν.δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄22), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 501/1985
(ΦΕΚ Α 181/23.10.1985) και του π.δ. 434 της 16/24.10.1991
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου του
Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος (Ε.Ι.Ν.) από το Υπουργείο
Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄159).
5) Το άρθρο 51 παρ. 1 γ) του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α
101/31.7.1990) «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις».
6) Το άρθρο 4 ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,
ρύθμιση θεμάτων έρευνας, παιδείας και μετεκπαίδευσης
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄156/31.7.1995)
περί ιδρύσεως του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε).
7) Το άρθρο 3 ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισα−
γωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄90/2.5.2001).
8) Το άρθρο 17 ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια
βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄171/6.7.2005)
περί ιδρύσεως του Ινστιτούτου Νεολαίας.
9) Το π.δ. 142/2002 «Οργάνωση − Διοίκηση του Ιν−
στιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» (ΦΕΚ
Α΄118/31.5.2002).
10) Το π.δ. 129/2006 «Οργάνωση και λειτουργία του
Ινστιτούτου Νεολαίας» (ΦΕΚ Α΄141/12.7.2006).
11) Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικο−
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα».
12) Το π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄145) περί διορισμού του Ευ−
άγγελου Βενιζέλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουρ−
γού Οικονομικών.
13) Το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄214) περί διορισμού της
Άννας Διαμαντοπούλου του Δημητρίου, στη θέση της
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων.
14) Τις διατάξεις του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις
για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση −
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πο−
λιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄180/22.08.2011) και το άρθρο 14Β
ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί»
(ΦΕΚ Α΄314/27.12.2005).
15) Την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού πυλώνα
για την υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια της εθνικής
πολιτικής στους τομείς της Δια Βίου Μάθησης και της
Νέας Γενιάς καθώς και την ανάγκη μείωσης του κόστους
λειτουργίας με την ταυτόχρονη βέλτιστη αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού και των υπαρχουσών υπο−
δομών.
16) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγχώνευση με απορρόφηση
1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυ−
μία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» μετονομάζεται σε «Ίδρυμα

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» και εξακολουθεί να
εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων.
2. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυ−
μία «Ινστιτούτο Νεολαίας», που ιδρύθηκε με το άρθρο 17
του ν. 3369/2005 και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαί−
ου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων», που ιδρύθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2327/1995
συγχωνεύονται με απορρόφηση στο «Ίδρυμα Νεολαίας
και Δια Βίου Μάθησης» και καταργούνται ως αυτοτελή
νομικά πρόσωπα.
Άρθρο 2
Σκοπός και αρμοδιότητες
1. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχει
ως σκοπό του την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων
και έργων για: (α) την Δια Βίου Μάθηση, όπως ειδικό−
τερα ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του
ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄163) (β) τη Νέα Γενιά, με έμφαση τη
στήριξη των νέων στη σταδιοδρομία τους, την ανάδειξη
και τη στήριξη της νεανικής καινοτομίας, (γ) τη διαχεί−
ριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε
τρόπο με τη μαθητική και φοιτητική μέριμνα.
2. Τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων εκ−
πληρώνει πλέον ο απορροφών φορέας. Το σύνολο των
αρμοδιοτήτων των συγχωνευόμενων φορέων, όπως
αυτές ορίζονται ειδικότερα στις σχετικές με τα συγ−
χωνευόμενα νομικά πρόσωπα διατάξεις, ανατίθενται και
ασκούνται εφεξής από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης». Οι αρμοδιότητες του είναι κυρίως οι εξής:
α) Η υλοποίηση έργων και δράσεων που αφορούν την
προώθηση της νεανικής καινοτομίας. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, δύναται να ανατίθενται στο «Ίδρυμα Νεολαίας
και Δια Βίου Μάθησης» ειδικότερα έργα και δράσεις
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και να καθορίζο−
νται οι όροι υλοποίησης των δράσεων και έργων αυτών.
Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, δύναται να ανατίθεται η άσκηση αρ−
μοδιοτήτων ή η υλοποίηση και εκτέλεση προγραμμάτων,
έργων και δράσεων και η εκπόνηση ειδικών μελετών στα
πλαίσια της νεανικής καινοτομίας για λογαριασμό και
άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζε−
ται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995,
και ιδίως της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων. Επίσης, αρμοδιότητα του είναι η διαχείριση των
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Νέα Γενιά και τη
λειτουργία της Κάρτας Νέων ΕURΟ<26.
β) Η τεχνολογική, επιστημονική, διαχειριστική και λο−
γιστική υποστήριξη των δράσεων, προγραμμάτων και
έργων που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,
καθώς και η μελέτη, έρευνα, παροχή πληροφοριών, ανά−
πτυξη δραστηριοτήτων και υλοποίηση ενεργειών και
ερευνητικών ή άλλων προγραμμάτων και έργων που
αφορούν τη Νέα Γενιά και τα οποία του ανατίθενται
από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της ή από άλλο φορέα, τα οποία χρημα−
τοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
γ) Η μελέτη, έρευνα, παροχή πληροφοριών και ανά−
πτυξη δραστηριοτήτων σε θέματα που αφορούν την εκ−
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παίδευση ενηλίκων και τη λαϊκή επιμόρφωση και ιδίως ο
σχεδιασμός, η οργάνωση και η εκτέλεση προγραμμάτων
εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικά η υλοποίηση ενερ−
γειών που αφορούν στη διά βίου μάθηση, η εφαρμογή
ειδικών ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων
και η οργάνωση και ανάπτυξη μεθοδολογίας και συστη−
μάτων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως προκειμένου να
αξιοποιηθούν για την εκπαίδευση διαφόρων κατηγοριών
ενηλίκων, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας της πληρο−
φορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση ενηλίκων και
η επιμόρφωση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά πολυμέσα με
την αξιοποίηση του σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, η
παραγωγή και διάδοση εκπαιδευτικού και επιμορφωτι−
κού υλικού, η εκτέλεση σχετικών ερευνητικών προγραμ−
μάτων, η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και του
κοινωνικού αποκλεισμού, η αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού και η εκτέλεση έργων, χρηματοδοτούμενων
από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους, που του ανα−
θέτει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).
δ) Η τεχνολογική, επιστημονική, διαχειριστική και
λογιστική υποστήριξη των δράσεων, προγραμμάτων
και έργων που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη
δια βίου μάθηση και του ανατίθενται από τη Γενική
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με το άρθρο 6
του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο
3 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) ή από άλλο φορέα, τα
οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους.
ε) Ο προγραμματισμός, παρακολούθηση και αποτύ−
πωση της σε κάθε στιγμής υφιστάμενης νομικής και
πραγματικής κατάστασης των κτιριακών υποδομών που
αφορούν στη μαθητική και φοιτητική στέγαση καθώς
και των αναγκών της κάθε περιοχής σε βάθος χρόνου
και λαμβανομένων υπόψη των κατά τόπους συνθηκών,
γεωγραφικών, πληθυσμιακών, δημογραφικών και άλλων
παραγόντων.
στ) Η δημιουργία των κατάλληλων προδιαγραφών
για τη φοιτητική και μαθητική στέγαση, ο σχεδιασμός
και προγραμματισμός, η ωρίμανση, η σύνταξη των υπο−
στηρικτικών μελετών και του φακέλου του έργου, η
αρχική κοστολόγηση, η παρακολούθηση της πορείας
της εκτέλεσης του έργου σε κάθε επιμέρους στάδιο, ο
έλεγχος και η τελική πιστοποίηση του.
3. Για την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών και αρμοδι−
οτήτων του, το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης»
ασκεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που αποσκοπεί
στην εκπλήρωσή τους και ιδίως προβαίνει σε:
α) Διαχείριση της περιουσίας αυτού και των συγχω−
νευόμενων φορέων.
β) Προμήθεια πάσης φύσεως εξοπλισμού για τη φοι−
τητική και μαθητική μέριμνα.
γ) Συμμετοχή και υποστήριξη του στρατηγικού σχε−
διασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων σε θέματα μαθητικής και φοιτητικής
στέγης, με μελέτες, έρευνες και παροχή πληροφορι−
ών.
δ) Διαχείριση και οργάνωση βιβλιοθηκών, διαχείρι−
ση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάσης
φύσεως προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικών με τις βι−
βλιοθήκες.
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ε) Χειρισμός Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων καθώς και των πάσης φύσεως προγραμμά−
των για νέους.
ζ) Παραγωγή εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού
για λογαριασμό του Υπουργείου, σύνταξη των αναγκαί−
ων μελετών, ερευνών και προγραμμάτων για την επί−
τευξη των σκοπών του και υλοποίηση ερευνητικών και
πιλοτικών προγραμμάτων που του αναθέτει κάθε φορά
η αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Επίσης,
λογιστική διαχείριση των προγραμμάτων, έργων ή δρά−
σεων που υλοποιεί η αρμόδια Γενική Γραμματεία και
γενικότερα σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων
που εντάσσονται στους ανωτέρω σκοπούς, είτε από το
ίδιο το νομικό πρόσωπο είτε σε συνεργασία με άλλους
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών,
ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραμμάτων.
η) Πιστοποίηση διαδικασιών και έρευνα.
θ) Προγραμματισμός σε σχέση με το σύνολο των ανω−
τέρω δραστηριοτήτων και κάθε άλλη δράση ή έργο που
του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
4. Προς τούτο, το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μά−
θησης» δύναται να:
α) Απογράφει, προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτη−
ματογράφηση και συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτη−
σίας των ως άνω κινητών και ακίνητων περιουσιακών
στοιχείων του με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου
αρχείου.
β) Εκμισθώνει τα περιουσιακά στοιχεία του ή παραχω−
ρεί με εύλογο αντάλλαγμα ή δωρεάν τη χρήση αυτών
σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους φο−
ρείς του δημόσιου φορέα, μισθώνει ή αποδέχεται την
παραχώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων πραγμάτων
στο όνομά του για τη θεραπεία των σκοπών του.
γ) Αποδέχεται ή αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, χο−
ρηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε
πηγή και για λογαριασμό του Δημοσίου.
δ) Αναθέτει την εκπόνηση μελετών που αφορούν στην
ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση καθώς
και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιο−
ποίηση των ακινήτων του.
ε) Προβαίνει στην προμήθεια του πάσης φύσεως εξο−
πλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και
την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
στ) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση και
συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων
του.
ζ) Εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βι−
ομηχανικής ιδιοκτησίας του.
η) Αναδέχεται μέσω κονδυλίων που προέρχονται από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δανείων ή άλλων εσόδων
του, την εκπλήρωση υποχρεώσεων άλλων φορέων του
Δημοσίου που αφορούν στη χρηματοδότηση της κατα−
σκευής, λειτουργίας και εξοπλισμού περιουσιακών στοι−
χείων, των οποίων η χρηματοδότηση της κατασκευής, η
διαχείριση και η αξιοποίηση ανατίθεται σ’ αυτό.
θ) Διοικεί και λειτουργεί εστίες για την παροχή στέ−
γασης, σίτισης και κάθε συναφούς υπηρεσίας και φρο−
ντίδας σε φοιτητές και σπουδαστές μέχρι την ανάληψη
της σχετικής αρμοδιότητας από τα Α.Ε.Ι., ασκεί επο−
πτικό έλεγχο σε κάθε υλοποιούμενη δραστηριότητα
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από οποιονδήποτε φορέα που αφορά στη φοιτητική
και σπουδαστική μέριμνα.
ι) Ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ή τελι−
κός δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν
όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και
συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμά−
των
ια) Αναλαμβάνει τον έλεγχο και την εποπτεία για την
τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, στο πλαίσιο της
εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Κράτους
που αφορά στην κτιριακή υποδομή των φοιτητικών και
σπουδαστικών εστιών καθώς και στον εξοπλισμό και
κτιριακή υποδομή των σχολικών κτιρίων, λαμβάνοντας
υπόψην τη λειτουργία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκ−
παίδευσης και κατάρτισης και της λαϊκής επιμόρφωσης
με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η αρ−
μοδιότητα αυτή αφορά στη φοιτητική και μαθητική
στέγαση της ημεδαπής καθώς και στα σχολικά κτίρια
των ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό, με σκοπό τη
διασφάλιση της ολικής ποιότητας και της οικονομίας
των σχετικών έργων.
ιβ) Συμβάλλει στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών
στέγασης της εκπαιδευτικής κοινότητας, είτε αυτό−
νομα, είτε και για λογαριασμό φορέων του Δημοσίου,
εποπτευομένων από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων ή των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλης της χώρας. Ως έργα συμ−
βολής στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών στέγασης
της εκπαιδευτικής κοινότητας νοούνται τα ακόλουθα:
ιβα) Η παροχή κάθε είδους τεχνικών και επιστημονι−
κών συμβουλών για την άρτια και ορθή από νομικής
και επιστημονικής απόψεως εκτέλεση έργων σχολικής
στέγης. ιββ) Η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης
των εκπαιδευτικών συστημάτων και η εναρμόνιση και
σύνταξη τεύχους προδιαγραφών σχετικά με την αρχι−
τεκτονική και τη λειτουργική διάρθρωση του σχολικού
χώρου με βάση τα ισχύοντα κτιριολογικά προγράμματα
των σχολικών κτιρίων. ιβγ) Η παροχή κάθε είδους βοή−
θειας στη σύνταξη προγραμμάτων σχολικής στέγης στις
Περιφέρειες όλης της χώρας που αφορούν στην ανέγερ−
ση νέων σχολικών κτιρίων, στη μελέτη και κατασκευή
συμπληρωματικών έργων σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια
για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, σε μεταρρυθμίσεις
σε ήδη υφιστάμενα σχολικά κτίρια κ.λπ.
ιγ) Συνεργάζεται με κάθε αρμόδια υπηρεσία για την
εκπόνηση προγραμμάτων και μελετών που σχετίζονται
με τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών και απο−
σκοπούν στην εφαρμογή καινοτομιών, όπως η βιοκλιμα−
τική αρχιτεκτονική, ο επανασχεδιασμός περιβάλλοντος
σχολικού χώρου, τα έργα οικολογικής και πολιτιστικής
ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας κ.λπ. στο
σχολικό κτίριο, υφιστάμενο ή νέο.
ιδ) Συντάσσει και διαχειρίζεται προγράμματα σχολι−
κής στέγης για την εξυπηρέτηση ατόμων ή κοινωνικών
ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας ή που έχει
αναλάβει το κράτος την υποχρέωση να τους παράσχει
σχολική στέγη με σκοπό την κοινωνική τους επανένταξη
(ειδική αγωγή, παλιννόστηση, μετανάστες, ομογένεια),
είτε σε σχέση με αμιγή εκπαιδευτικά προγράμματα,

είτε στο πλαίσιο ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών
προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης.
ιε) Οργανώνει κατάλληλη ερευνητική υποδομή και
εκπονεί πάσης φύσεως έρευνες και μελέτες πολιτικής
για τα θέματα της σχολικής στέγης, όπως η πολιτική
γης, ο προγραμματισμός παραγωγής σχολικής στέγης,
η κίνηση του μαθητικού δυναμικού και γενικότερα η
δημογραφική εξέλιξη.
ιστ) Συμμετέχει σε συζητήσεις, διαλέξεις, συνέδρια,
εκθέσεις κ.λπ., που έχουν στόχο την προώθηση θεμάτων
που αναφέρονται στους τομείς αρμοδιότητάς του.
ιζ) Αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διαχείρισης
ή συμβούλου αξιολόγησης ή συμβούλου μελετών και
γενικότερα προγραμμάτων που αφορούν στους τομείς
δραστηριότητας της και χρηματοδοτούνται από εθνι−
κούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εκτελούνται
από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι. και γενικότερα
φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και
φορείς της αλλοδαπής.
ιη) Αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών
εθνικής κλίμακας σχετικών με τις δραστηριότητες του,
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους
πόρους μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφορούν κυρίως
σε σχολικές βιβλιοθήκες, φοιτητικές και σπουδαστικές
εστίες και σχολικά κτίρια και εξοπλισμό τους με σκο−
πό την προσαρμογή των υφισταμένων φοιτητικών και
σπουδαστικών εστιών καθώς και σχολικών κτιρίων στις
ανάγκες της εκπαιδευτικής πολιτικής.
ιθ) Αναλαμβάνει έργα κοινωνικής και οικονομικής αξι−
οποίησης των εγκαταλειμμένων σχολικών κτιρίων της
χώρας στα πλαίσια ολοκληρωμένων προγραμμάτων που
χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους
πόρους με ή χωρίς τη συνεργασία φορέων του δημο−
σίου ή ιδιωτικού τομέα.
κ) Αναζητά μεθόδους και συντάσσει μελέτες και προ−
γράμματα υλοποίησης της πολιτικής του «σχολικού κέ−
ντρου» του ν. 1566/1985.
κα) Αναλαμβάνει επιτελικό και εποπτικό ρόλο ως
«Στρατηγικός Διαχειριστής» για λογαριασμό του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμά−
των φοιτητικής, σπουδαστικής και σχολικής μέριμνας
που πραγματοποιούνται από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή
άλλους αποκεντρωμένους φορείς.
κβ) Εισηγείται ως προς τις υποβληθείσες προτάσεις
για τα κτιριολογικά προγράμματα των υπό ανέγερση
δημοσίων σχολικών μονάδων στην επικράτεια προς
τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, προκειμένου αυτά να εγκριθούν από τον
τελευταίο.
κγ) Θεωρεί υποχρεωτικά τις μελέτες εφαρμογής των
υπό ανέγερση φοιτητικών και σπουδαστικών εστιών
και των δημοσίων σχολικών διδακτηρίων καθώς και τις
μελέτες εκτέλεσης εκτεταμένων εργασιών επισκευής,
προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση του έρ−
γου.
κδ) Διενεργεί έλεγχο εφαρμογής του εγκεκριμένου
κτιριολογικού προγράμματος και υποβάλλει σχετική
έκθεση προς το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων. Η έλλειψη του κατά τα ανωτέρου
ελέγχου κωλύει την προσωρινή και οριστική παραλαβή
του έργου.
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κε) Εκπονεί προγράμματα, μελέτες, σεμινάρια, συνέ−
δρια και έρευνες με τη συνεργασία άλλων αρμόδιων
φορέων, που βοηθούν τους νέους στην έγκαιρη ένταξη
τους στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου (απα−
σχόληση), στην εκπαίδευση, στην οργάνωση μεθόδων
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και στην αντιμε−
τώπιση των κοινωνικών μορφωτικών και πολιτιστικών
προβλημάτων τους.
κστ) Πραγματοποιεί κάθε σχετική δραστηριότητα που
του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.
κζ) Ενάγει ή ενάγεται και γενικά διεξάγει στο όνομά
του κάθε δίκη και επιχειρεί κάθε μέτρο εκτέλεσης που
αφορά τα περιουσιακά στοιχεία αυτού και των συγχω−
νευόμενων φορέων.
5. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» λει−
τουργεί ως φορέας παροχής υπηρεσιών δια βίου μά−
θησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3, παρ.
3 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄).
6. Η υλοποίηση των προγραμμάτων, έργων, μελετών
ή ερευνών που αναθέτει ή είναι φορέας πρότασης η
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμ−
ματεία Νέας Γενιάς στο «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης» διενεργείται βάση των προδιαγραφών που
ορίζει κάθε φορά η αναθέτουσα αρχή και υπό την επο−
πτεία της.
7. Ως περιουσία, τη διαχείριση της οποίας αναλαμβά−
νει το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» νοού−
νται ιδίως τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία:
α) Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα, συ−
μπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, τα οποία ανή−
κουν στους συγχωνευόμενους φορείς ή τελούν υπό τη
διοίκηση και διαχείριση τους ή έχουν μισθωθεί από αυ−
τούς ή βρίσκονται στην εκμετάλλευσή τους για οποια−
δήποτε αιτία και με οποιαδήποτε νομική μορφή.
β) Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες των συγ−
χωνευόμενων οργανισμών, όπως χρήματα, καταθέσεις,
ομόλογα, μετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε κάθε εί−
δους νόμισμα.
γ) Τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδι−
οκτησίας των συγχωνευόμενων φορέων, όπως ευρε−
σιτεχνίες, υποδείγματα, σήματα και τα δικαιώματα σε
νέες τεχνογνωσίες καθώς και οι επωνυμίες, διακριτικοί
τίτλοι και γνωρίσματα που χρησιμοποιούν.
δ) Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα,
πόροι, κινητές αξίες και δικαιώματα που ανήκουν ή πε−
ριέρχονται σε άλλα νομικά πρόσωπα, εφόσον και κατά
το μέρος που συνεχίζουν να εξυπηρετούν, άμεσα ή
έμμεσα, τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων.
Εκκρεμείς πράξεις παραχώρησης περιουσιακών στοι−
χείων των συγχωνευόμενων φορέων υλοποιούνται από
το απορροφών νομικό πρόσωπο.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας λήγουν αζημί−
ως για το Ελληνικό Δημόσιο και χωρίς άλλη διατύπωση
οι θητείες των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των
Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και των πάσης φύσεως
συμβούλων ή ειδικών συνεργατών όλων των συγχω−
νευόμενων φορέων, ανεξαρτήτως του τρόπου και της
διαδικασίας ορισμού ή πρόσληψής τους.
3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδα−
φίου της παραγράφου 1, το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης» εξακολουθεί να διοικείται από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο του απορροφώντος ν.π.ι.δ. κατά τις ισχύ−
ουσες διατάξεις που αφορούν την λειτουργία του.

Άρθρο 3
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» δι−
οικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο προσώ−
πων εγνωσμένου κύρους, που ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, με τριετή θητεία. Οι σχετικές διατάξεις για τις
αμοιβές, αποδοχές και κάθε είδους αποζημιώσεις των
μελών του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας εξα−
κολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5
Οικονομική Διαχείριση
1. Η διαχειριστική χρήση του «Ίδρυμα Νεολαίας και
Δια Βίου Μάθησης» συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
Κατ’ εξαίρεση, η διαχειριστική χρήση του φορέα που
προέκυψε από τη παρούσα συγχώνευση, αρχίζει από
την έναρξη ισχύος της παρούσας και λήγει στις 31 Δε−
κεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
2. Μέσα στις νόμιμες προθεσμίες για τους εποπτευ−
όμενους από το Δημόσιο φορείς συντάσσεται ο προϋ−

Άρθρο 4
Πόροι και περιουσία
1. Πόροι του «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης»
είναι ιδίως οι εξής:
α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.
β) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρω−
παϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
γ) Έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοι−
χείων του, τόκοι από τη χρηματοοικονομική εκμετάλ−
λευση των διαθεσίμων του και κάθε άλλη πρόσοδος
από την εκμετάλλευση του ενεργητικού του.
δ) Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών
που είτε ανατίθενται στο «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια
Βίου Μάθησης» από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, τη Γενική Γραμματεία Διά
Βίου Μάθησης ή τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς είτε
εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων, όπως ιδίως δημόσι−
ων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, νομικών
προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών, τα
οποία εκτελούνται ύστερα από σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και
άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από τρίτες
πηγές.
2. Όλη η ακίνητη και κινητή περιουσία καθώς και τα
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των συγχωνευό−
μενων νομικών προσώπων καθώς επίσης και οι κάθε
είδους απαιτήσεις τους και οι ένδικες αξιώσεις τους
περιέρχονται χωρίς άλλη διατύπωση στο «Ίδρυμα Νε−
ολαίας και Δια Βίου Μάθησης» το οποίο υπεισέρχεται
ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρε−
ώσεις των συγχωνευμένων φορέων. Μέσα σε ένα μήνα
από την ισχύ της παρούσας, ο απορροφών φορέας με
ευθύνη του Δ.Σ., προβαίνει στη διενέργεια απογραφής
του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας και
των υποχρεώσεων που κατά τις διατάξεις του παρόντος
περιέρχεται σ’ αυτό.
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πολογισμός της επόμενης χρήσης και ο απολογισμός
της προηγούμενης χρήσης. Ο προϋπολογισμός και ο
απολογισμός υποβάλλονται στους Υπουργούς Οικονομι−
κών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
για έγκριση.
3. Προκειμένου να αποτιμηθεί η λογιστική κατάσταση
κάθε νομικού προσώπου κατά τη στιγμή της συγχώνευ−
σης, οι απερχόμενες διοικήσεις των συγχωνευόμενων
φορέων συντάσσουν αμελλητί τους αναγκαίους ισολο−
γισμούς, ισοζύγια, απολογιστικές και λογιστικές κατα−
στάσεις, με ημερομηνία αναφοράς την ημέρα ισχύος
της παρούσας απόφασης, τα οποία και παραδίδουν με
όλα τα σχετικά στοιχεία στη διοίκηση του απορροφώ−
ντος φορέα.
Άρθρο 6
Προσωπικό
1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου προσωπικό και οι δικηγόροι με
έμμισθη εντολή που υπηρετούν στους φορείς που κα−
ταργούνται και συγχωνεύονται καθίσταται αυτοδίκαια
προσωπικό και δικηγόροι του απορροφώντος φορέα
στον οποίο μεταφέρονται και παρέχουν τις υπηρεσίες
τους με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής
αντίστοιχα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές
οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και
ειδικότητας για τις οποίες ο μεταφερόμενος κατέχει
τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, συνιστώνται προσω−
ποπαγείς θέσεις, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του
άρθρου 65 ν. 4002/2011. Η μισθοδοσία του προσωπικού
και των δικηγόρων των συγχωνευθέντων φορέων από
την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταβάλλεται από
το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης».
2. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του εντασσόμενου
ή μεταφερόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους
φορείς προέλευσής του και ο χρόνος που αναγνωρί−
στηκε ως χρόνος υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για
τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και
για κάθε άλλη έννομη συνέπεια.
3. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στο «Ίδρυμα
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» απασχολείται με σύμ−
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την πρόσληψή
του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι κάθε φορά ισχύ−
ουσες διατάξεις.
4. Ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τους συγχωνευ−
όμενους φορείς σχετικά με την απόσπαση προσωπικού
συνεχίζουν να εφαρμόζονται εφεξής ως προς τον απορ−
ροφώντα φορέα.
5. Για το σκοπό της συγχώνευσης ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του απορροφώντος φορέα μερι−
μνά για τη σύνταξη μελέτης με ημερομηνία παράδοσής
της την 15/12/2011, στην οποία περιλαμβάνεται και η
εκπόνηση νέου οργανογράμματος, βάσει του οποίου
προσδιορίζεται ο αριθμός του τυχόν πλεονάζοντος προ−
σωπικού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 66
του ν. 4002/2011 (Α΄180), για το οποίο εφαρμόζεται η
παράγραφος 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄152).
Ο προσδιορισμός του προσωπικού των κατηγοριών Υ.Ε.
και Δ.Ε. που θα ενταχθεί στην εργασιακή εφεδρεία γί−
νεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 34 του
Νόμου 4024/2011 πριν από την 31/12/2011.

Άρθρο 7
Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας του
άρθρου 6, το σύνολο των υπηρεσιών των συγχωνευόμενων
φορέων μεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση του απορρο−
φώντος φορέα και λειτουργούν ως αυτοτελείς οργανικές
μονάδες, εκτός από τις Διευθύνσεις ή τα Τμήματα Οικο−
νομικού και Διοικητικού, τα οποία ενσωματώνονται στην
αντίστοιχη διεύθυνση του απορροφώντος φορέα.
2. Οι υφιστάμενοι έως τη δημοσίευση της παρούσας
τραπεζικοί λογαριασμοί των συγχωνευόμενων φορέων
συνεχίζουν να λειτουργούν επ’ ονόματι και για λογαριασμό
του «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» συνεχίζο−
ντας να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους
συνεστήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταμειακά
υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των
απορροφώμενων φορέων εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες
του «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης».
3. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτού−
μενα από την Ε.Ε ή χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς
ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποι−
ούνται από τους συγχωνευόμενους φορείς, υλοποιούνται
εφεξής από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης»,
το οποίο είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων
φορέων ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώ−
σεις που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις
και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζι−
κών λογαριασμών των συγχωνευόμενων φορέων για τη
χρηματοδότηση αυτών των πράξεων, δράσεων και προ−
γραμμάτων. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά
περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες
συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.
4. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων των εγκεκριμένων
προϋπολογισμών του έτους 2011 των απορροφώμενων
φορέων, ύστερα από την εξόφληση των ήδη ανειλημμέ−
νων υποχρεώσεων, μεταφέρονται ως επιχορήγηση στο
«Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης».
5. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προ−
βλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των απορροφώμενων
φορέων σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Επιτροπές Παρακο−
λούθησης και σε κάθε είδους συλλογικά όργανα, νοείται
από τη δημοσίευση της παρούσας η συμμετοχή εκπροσώ−
που του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης».
6. Εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων φορέων
συνεχίζονται από τον απορροφώντα φορέα, χωρίς να
επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται
άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.
7. Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται δι−
αφορετικά στην παρούσα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται
στο «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» οι ισχύουσες
κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας διατάξεις που
διέπουν τη λειτουργία του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.
Άρθρο 8
Ισχύς
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
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Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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