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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πράξης 2367
(1)
Μεταφορά κενής οργανικής θέσης Ειδικού και Εργα−
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Ν. 1268/82 και του Ν. 2083/92.
β) Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 άρθ. 14 παρ. 5α.
γ) Τις διατάξεις των αρθ.7 και 8 του Π.Δ. 147/09.
δ) Την από 22.12.2011 απόφαση του Πρυτανικού Συμβου−
λίου περί μεταφοράς μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε,Ε.
ΔΙ.Π. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
ε) Την από 14.10.2011 απόφαση της Γ,Σ. του Παιδαγωγι−
κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ειδικού
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.),
από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύ−
ματός μας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί−
δευσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάταξη
του Σταμάτιου Κατσόρχη, μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου II,
από την κατηγορία Τ.Ε. στην κατηγορία Π.Ε.
Από την παρούσα πράξη, δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

(2)
Μεταφορά θέσης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Με την αριθμ. 19/14.12.2011 πράξη του Προέδρου της
Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εκδόθηκε σύμφωνα με τη παρ.
5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 και των άρθρων 70,
73 και 74 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται η Παπαγεωρ−
γίου Ασημίνα, από τη μόνιμη οργανική θέση διοικητικού
υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού − Λογι−
στικού με Μ.Κ. 0 του Ε΄ βαθμού (κατάταξη με το άρθρο
28 του Ν. 4024/2011) με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό
ένα (1) έτος, εννέα (9) μήνες και δέκα τρεις (13) ημέρες
σε θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οι−
κονομικού με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της,
διότι από 19.7.2010 είναι κάτοχος του πτυχίου «Σπουδές
στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστι−
κών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
πληροί δε τις λοιπές προϋποθέσεις για μετάταξη σε
ανώτερη κατηγορία.
Η μετατασσόμενη υπάλληλος κατατάσσεται στον
βαθμό Ε΄ της κατηγορίας ΠΕ με πλεονάζοντα χρόνο στις
30.11.2011, ημερομηνία πράξης Υπηρεσιακού Συμβουλίου
ένα (1) έτος, τέσσερις (4) μήνες και δώδεκα (12) ημέρες
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 70
του Ν. 3528/2007.
(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων 784/17.1.2012).
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
Ö
Αριθμ, 209/004
(3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Ελλη−
νικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΕΕΑΕ)
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της αριθ. 17176/14−11−1988 κοινής
υπουργικής απόφασης «Αρμοδιότητες και λειτουργία
του ΔΣ της ΕΕΑΕ», ιδίως την παράγραφο 1 εδάφιο (στ)
(ΦΕΚ 832/Β/15.11.1988), η οποία επιτρέπει τη μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο.
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β. Την από 23−12−2012 Εισήγηση της αρμόδιας οργα−
νικής μονάδας της Υπηρεσίας.
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Α. Μεταβιβάζει στον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ τις ακόλουθες
επτά (7) αρμοδιότητες:
1. Να τοποθετεί το προσωπικό στις οργανικές μονά−
δες αυτής.
2. Να εκτελεί τις πάσης φύσεως δαπάνες στα πλαίσια
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της.
3. Να αποφασίζει για τις ανάγκες επιμόρφωσης και
εξειδίκευσης σε επιστήμονες και τεχνικούς στους κλά−
δους των πυρηνικών επιστημών και για την κάλυψη
αυτών των αναγκών με τη διοργάνωση σεμιναρίων συ−
νεδρίων ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

4. Να αναθέτει μελέτες με αμοιβή σε τρίτους για εξυ−
πηρέτηση των σκοπών της ΕΕΑΕ μέχρι του ποσού των
15.000€ για κάθε περίπτωση.
5. Να παρέχει εκπτώσεις σε σχετικά αιτήματα παρο−
χής υπηρεσιών κατά την κρίση του.
6. Να αποφασίζει για την απασχόληση προσωπικού
με ανάθεση έργου και να υπογράφει τις σχετικές συμ−
βάσεις και, τέλος,
7. Να μεριμνά για τη διαφώτιση του κοινού σε θέματα
αρμοδιότητας της ΕΕΑΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ
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