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ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

Με την υπ’ αρ. 180/2.4.2020 πράξη του Πρύτα-
νη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4009/2011, άρθ. 16 όπως ισχύει με το άρθ. 30 του 
ν. 4452/2017, άρθ. 19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με το άρθ. 70 του ν. 4386/2016 και το άρθ. τέταρτο του 
ν. 4405/2016 και άρθ. 20 όπως ισχύει, το άρθ. 9 παρ. 1 
και 2 του ν. 4521/2018 και της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, άρθ. 4 παρ. 1, διορίζεται (εξε-
λίσσεται) η Παρασκευή Παπαρσενίου του Δημητρίου, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με μονιμότητα σε θέση Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας με μονιμότητα του Τμήματος 
Νομικής της Νομικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο 
«Αστικό Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ 
προκ. 1322/6.8.2019 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Με την υπ’ αρ. 181/3.4.2020 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, 
άρθ. 16 όπως ισχύει με το άρθ. 30 του ν. 4452/2017, 
άρθ. 19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 70 
του ν. 4386/2016 και το άρθ. τέταρτο του ν. 4405/2016 
και άρθ. 20 όπως ισχύει, του άρθ. 9 του ν. 4521/2018 και 
της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφασης του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, άρθ. 4 
παρ. 1, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Ευάγγελος Πρωτοπα-
παδάκης του Δαμιανού, μόνιμος επίκουρος καθηγητής, 
σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής με γνωστικό 
αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Ηθική», επειδή έχει τα νόμι-
μα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 1310/1.8.2019 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Με την υπ’ αρ. 182/3.4.2020 πράξη του Πρύτα-
νη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4009/2011, άρθ. 16 όπως ισχύει με το άρθ. 30 του 
ν. 4452/2017, άρθ. 19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύ-

ει με το άρθ. 70 του ν. 4386/2016 και το άρθ. τέταρτο 
του ν. 4405/2016 και άρθ. 20 όπως ισχύει, του άρθ. 9 
του ν.  4521/2018 και της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, άρθ. 4 παρ. 1, διορίζεται (εξε-
λίσσεται) η Άννα Τζανακάκη του Αλεξάνδρου, μόνιμη 
επίκουρη καθηγήτρια σε θέση καθηγητή της βαθμίδας 
του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήμα-
τος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, με γνω-
στικό αντικείμενο «Ενοποιημένα Οπτοηλεκτρονικά και 
Ασύρματα Συστήματα και Δίκτυα», επειδή έχει τα νόμι-
μα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 590/16.4.2019 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Με την υπ’ αρ. 209/14.4.2020 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, 
άρθ. 16 όπως ισχύει με το άρθ. 30 του ν. 4452/2017, 
άρθ. 19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 70 
του ν. 4386/2016 και το άρθ. τέταρτο του ν. 4405/2016 
και άρθ. 20 όπως ισχύει, το άρθ. 9 του ν. 4521/2018 και 
της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφασης του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, άρθ. 4 
παρ. 1, διορίζεται (εξελίσσεται) η Παρασκευή Νομικού 
του Βασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια με θητεία σε θέση 
Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Γε-
ωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επι-
στημών, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Γεωγραφία 
και Γεωλογική Ωκεανογραφία», επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα (ΦΕΚ προκ. 1186/12.7.2019 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Με την υπ’ αρ. 179/2.4.2020 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, 
άρθ. 16 όπως ισχύει με το άρθ. 30 του ν. 4452/2017, 
αρθ. 19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 70 
του ν. 4386/2016 και το άρθ. τέταρτο του ν. 4405/2016 
και άρθ. 20 όπως ισχύει, το άρθ. 9 του ν. 4521/2018 και 
της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφα-
σης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, άρθ. 4 παρ. 1, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Γεώργιος 
Ντάλλας του Χρήστου, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 
σε θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
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Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού με γνωστικό αντικείμενο «Διδα-
κτική και Προπονητική Ενόργανης Γυμναστικής», επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 168/18.2.2019 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

O Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

I

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Με την υπ’ αρ. 15307/3.4.2020 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 77 παρ. 3 
και 4(α) και 80 παρ. 22(α) του ν. 4009/2011, του άρ-
θρου 70 του ν. 4386/2016, του άρθρου τετάρτου του 
ν.  4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017, του 
άρθρου 15 παρ. 15 (θ) του ν. 4485/2017 και του άρ-
θρου 4 της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 
225/31.1.2017, τ.Β΄) απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., διορίζεται 
ο μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Αναστάσιος Δουλάμης 
του Δημητρίου ύστερα από εξέλιξη σε μόνιμη θέση Κα-
θηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στον 
Τομέα «Τοπογραφίας» της Σχολής Αγρονόμων και Το-
πογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου, με γνωστικό αντικείμενο: «Όραση Υπολογιστών 
με Έμφαση στις Φωτογραμμετρικές Εφαρμογές», επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1196/12.7.2019, τ.Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ’ αρ. 2138/8.4.2020 πράξη του Πρύτανη 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εκ-
δόθηκε με βάση 1) τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 
του ν. 4521/2018, (Α΄ 38), του άρθρου 25 παρ. 1 και 2 
του ν. 3549/2007, (Α΄ 69), του άρθρου 16 παρ. 1, και 
της παρ. 2 του ν. 4009/2011, (Α΄ 195), όπως αυτή αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 εδάφιο α του 
ν. 4452/2017, (Α΄ 17), του άρθρου 19 και του άρθρου 20 
του ν. 4009/2011, (Α΄ 195), όπως αυτές αντικαταστάθη-
καν κατά περίπτωση με τις διατάξεις του άρθρου 70 του 
ν. 4386/2016, (Α΄ 83), τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου 
του ν. 4405/2016, (Α΄ 129), τις διατάξεις του άρθρου 83 
παρ. 3 του ν. 4485/2017, (Α΄ 114) και τις διατάξεις του 
άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4521/2018, (Α΄ 38), του άρ-
θρου 77 παρ. 3 και του άρθρου 80 παρ. 22 εδάφιο α 
του ν. 4009/2011, (Α΄ 195), του άρθρου 34 παρ. 25 του 
ν. 4115/2013, (Α΄ 24), του άρθρου 52 του ν. 4590/2019 
(Α΄ 17) και του π.δ. 135/1988, 2) τις σχετικές περί αρμο-
διοτήτων Πρύτανη διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του 

ν. 4485/2017, (Α΄ 114), 3) την 198585/Ζ1/7.12.2015 (ΑΔΑ: 
Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο δι-
ορισμός του Εμμανουήλ Γιακουμάκη του Αθανασίου, 
Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής της 
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως 
Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
πλήρη θητεία, από την έκδοσή της, 4) τις διατάξεις του 
άρθρου 18 παρ. 6 περ. β του ν. 4559/2018, (Α΄ 142), σύμ-
φωνα με τις οποίες η ως άνω θητεία λήγει στις 31.8.2020, 
5) την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225), 
6) την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, σχετικά με τις διαδικασίες εκλογής 
και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, 
μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτε-
ρικού Κανονισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, 1108/24.2.2017, (Β΄ 827), 7) την από 24.1.2020 
απόφαση της κοινής συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώ-
ματος και της συνέλευσης του Τμήματος Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με 
την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με μονιμότητα, στο Τμή-
μα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στα 
ψηφιακά μέσα», διορίζεται, κατόπιν εξέλιξης, ο Σέργι-
ος Δημητριάδης του Ηλία, σε θέση μέλους Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με μονιμότητα, στο Τμή-
μα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στα 
ψηφιακά μέσα», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
632/5.6.2018 τ.Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την υπ’ αρ. 19166/3.4.2020 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις 
των άρθρων 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, του 
άρθρου 70 του ν.  4386/2016, του άρθρου τέταρτου 
του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 και 
των άρθρων 2, 15 παρ. 15θ και 84 παρ. 9 και 19 του 
ν. 4485/2017, των άρθρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, 
του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρθρου 32 παρ. 3 
του ν.  4589/2019, την ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμ.
Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. και την 
απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225) του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διο-
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ρίζεται, μετά από εξέλιξη, η Επίκουρη Καθηγήτρια με 
μονιμότητα Ανθούλα Βηδενμάιερ του Προδρόμου, σε 
οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, 
της βαθμίδας του μόνιμου Αναπληρωτή Καθηγητή, στον 
Τομέα Λογοτεχνίας - Πολιτισμού του Τμήματος Γερμανι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Θεω-
ρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης και της 
διερμηνείας, Γερμανικά - Ελληνικά». Η προκήρυξη της 
θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 659/24.4.2019 τ.Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Με την υπ’ αρ. 18694/3.4.2020 πράξη του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατά-
ξεις των άρθρων 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρ-
του του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 
και των άρθρων 2, 15 παρ. 15θ και 84 παρ. 9 και 19 του 
ν. 4485/2017, των άρθρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, 
του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρθρου 32 παρ. 3 
του ν.  4589/2019, την ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμ.
Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. και την 
απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225) του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διο-
ρίζεται, μετά από εξέλιξη, ο Επίκουρος Καθηγητής με 
μονιμότητα Αλέξανδρος Κιουπκιολής του Κωνσταντί-
νου, σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού, της βαθμίδας του μόνιμου Αναπληρωτή Κα-
θηγητή, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγ-
χρονη Πολιτική Θεωρία». Η προκήρυξη της θέσης δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 810/20.5.2019 τ.Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Με την υπ’ αρ. 18884/3.4.2020 πράξη του Πρύτα-
νη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατά-
ξεις των άρθρων 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011, 
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του άρθρου τέταρ-
του του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 
και των άρθρων 2, 15 παρ. 15θ και 84 παρ. 9 και 19 του 
ν. 4485/2017, των άρθρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, 
του άρθρου 16 του ν. 4559/2018, του άρθρου 32 παρ. 3 
του ν.  4589/2019, την ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμ.
Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. και την 
απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225) του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διορί-
ζεται, μετά από εξέλιξη, η μόνιμη Αναπληρώτρια Καθη-
γήτρια Κλεαρέτη Τουρπάλη του Δημητρίου, σε οργανική 
θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της βαθμί-
δας του μόνιμου Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον Το-
μέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος 
του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική 
της Ατμόσφαιρας - Παγκόσμια Μεταβολή». Η προκήρυξη 
της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1281/26.7.2019 τ.Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

I

ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

Με την υπ’ αρ. 7389/20/ΓΠ/7.4.2020 πράξη του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 20 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα και την υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
διορίζεται μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Αναπληρωτής 
Καθηγητής, Χαράλαμπος Σκουλάκης του Ευστρατίου, 
σε μόνιμη θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνω-
στικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία», του Τομέα 
Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων, του Τμήματος 
Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ 
προκήρυξης 1190/12.7.2019/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Με την υπ’ αρ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/37560/4318/934/
30.3.2020 πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 
137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 490/31.8.2018 
τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη 
και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) 
ετών, από 1.9.2018 έως 31.8.2022 και σύμφωνα με τις 
διατάξεις: α) των άρθρων 16, 19 και 20 του ν. 4009/2011 
(A΄ 195), όπως ισχύουν, β) της περίπτωσης ια΄ του άρ-
θρου 2 και του άρθρου 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
γ) της απόφασης Φ.122.1/ 6/14241/ Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225) 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κα-
θώς και δ) της αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.5.2017 
(Β΄ 2058) απόφασης της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, διορίζεται ο μόνιμος Επίκου-
ρος Καθηγητής Μιχαήλ Ορφανουδάκης του Ζαχαρία, 
σε θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, του 
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας 
και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης και στο γνωστικό αντικείμενο «Δασική Εδαφολογία», 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
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(ΦΕΚ δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης 85/ 
1.2.2019 τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2228/15.4.2020).

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

 

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/42023/5028/1789 
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητι-

κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθ-

μίδας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πα-

νεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο 

«Ατμοσφαιρική Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων».

Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Μηχανικών Περιβάλλοντος (αριθμ. συνεδρίασης 
8/13.3.2020), λαμβάνοντας υπόψη την από 9.3.2020 
αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με:

1. Την υπ’ αρ. 137509/Ζ1/31.8.2018 διαπιστωτική πρά-
ξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων 
(4) ετών, από 1.9.2018 έως 31.8.2022.

2. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα.
3. Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
4. Την περίπτωση ια΄ του άρθρου 2, της παρ. 15ζ΄ του 

άρθρου 15, της παρ. 2ιδ΄ του άρθρου 21 και της παρ. 9 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

5. Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
6. Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
7. Της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225) 

απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

8. Της υπ’ αρ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.5.2017 
(Β΄ 2058) απόφασης της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ-

σωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνω-
στικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική Ρύπανση Εσωτερικών 
Χώρων» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού 
πεδίου: «Σωματιδιακοί και αέριοι ρύποι. Συγκεντρώσεις 
σωματιδίων, κατανομή κατά μέγεθος, χημική τους σύ-
σταση. Πηγές-εναπόθεση-χημικές αντιδράσεις (ομογε-
νείς και ετερογενείς). Ρυθμοί αερισμού. Μικρο-κλιματικές 
παράμετροι και θόρυβος. Προσομοιώσεις. Επιπτώσεις 
στην υγεία και στους πολιτιστικούς θησαυρούς».

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη-

τας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
6. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεού-
ται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογη-
τικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 2 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

 

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/42390/5095/1820 
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητι-
κού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Συ-
στήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
(αριθμ. συνεδρίασης 7/25.2.2020), λαμβάνοντας υπόψη 
την από 4.2.2020 αίτηση εξέλιξης Επίκουρου Καθηγητή 
και σύμφωνα με:

1. Τη με αριθ. 137509/Ζ1/31.8.2018 διαπιστωτική πρά-
ξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων 
(4) ετών, από 1.9.2018 έως 31.8.2022.

2. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα.
3. Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
4. Την περίπτωση ια΄ του άρθρου 2, της παρ. 15ζ΄ του 

άρθρου 15, της παρ. 2ιδ΄ του άρθρου 21 και της παρ. 9 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

5. Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).
6. Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
7. Της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225) 

απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

8. Της αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.5.2017 
(Β΄ 2058) απόφασης της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε:

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ-

σωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη-
γητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας».

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη-
τας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημο-
σίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται 

σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
6. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα κα-
τατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν 
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεού-
ται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογη-
τικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 2 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Με την υπ’ αρ. Δ.Δ1.1/1284/ΑΦ/15.4.2020 απόφαση 
του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 83/1984, 
όπως τροποποιήθηκαν από το π.δ.  302/1985, της 
2780/9.11.2015 απόφασης διορισμού Πρύτανη στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, της 197083/Ζ1/4.12.2015 διαπιστωτικής 
πράξης διορισμού του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημί-
ου, των άρθρων 14 και 45 του ν. 1268/1982, όπως ισχύ-
ουν, του άρθρου 1 του ν. 2517/1997, όπως ισχύει, του 
άρθρου 34 του ν. 3848/2010, των άρθρων 8, 19 και 20 του 
ν. 4009/2011, όπως ισχύουν, του άρ. 70 του ν. 4386/2016, 
του άρθρου τέταρτου του ν.  4405/2016, της υπ’ αρ. 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απόφασης του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του άρ. 30 
του ν. 4452/2017, των άρ. 15 και 21 του ν. 4485/2017, του 
άρ. 9 του ν. 4521/2018 και του άρ. 18 του ν. 4559/2018, 
διορίζεται ο Περικλής Παπαβασιλείου του Αριστείδη σε 
οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Μετάφραση 
από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά» (ΦΕΚ προκήρυξης της 
ανωτέρω θέσης: 686/25.4.2019, τ.Γ΄), στο Τμήμα Ξένων 
Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστο-
ρίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπι-
στημίου, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο παραπάνω 
διορισμός προέρχεται από εξέλιξη Αναπληρωτή Καθη-
γητή που υπηρετεί.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Ο Πρύτανης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Με την υπ’ αρ. 1975/6.4.2020 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 16, όπως ισχύει με την αντικατά-
σταση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), 
19, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρ-
θρο 70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το άρθρο τέταρτο 
παρ. 1-6 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), και το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38), και 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου  46 
του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), των άρθρων 2 ια), 15 παρ. 15 
εδάφιο θ) και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄), 
καθώς και την υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 
(Β΄ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Εμμανουήλ 
Τζανάκης του Αντωνίου, σε μόνιμη, οργανική και προ-
κηρυχθείσα (ΦΕΚ 462/1.4.2019, τ.Γ΄), κωδικός ανάρτη-
σης ΑΠΕΛΛΑ APP 10987, θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία 
της Ασθένειας και των Ιατρικών Θεσμών» επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Με την υπ’ αρ. 2018/6.4.2020 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 16, όπως ισχύει με την αντικατά-
σταση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), 
19, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρ-
θρο 70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το άρθρο τέταρ-
το παρ. 1-6 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), και το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38), και 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 46 του 
ν. 4251/2018 (Α΄ 38), των άρθρων 2 ια), 15 παρ. 15 εδά-
φιο θ) και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’), καθώς 
και την υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, διορίζεται (εξελίσσεται) o Δικαίος Τσερκέζος 
του Ευστράτιου, σε μόνιμη, οργανική και προκηρυχθεί-
σα (ΦΕΚ 462/1.4.2019, τ.Γ΄, κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ
APP10986) θέση Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο γνω-
στικό αντικείμενο «Οικονομετρία και Ηλεκτρονικοί Υπο-
λογιστές» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Με την υπ’ αρ. 1437/6.4.2020 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 16, όπως ισχύει με την αντικατά-
σταση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), 
19, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρ-
θρο 70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το άρθρο τέταρ-
το παρ. 1-6 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), και το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38), και 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 46 του 
ν. 4251/2018 (Α΄ 38), των άρθρων 2 ια), 15 παρ. 15 εδά-
φιο θ) και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄), καθώς 
και την υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, διορίζεται (εξελίσσεται) η Θεανώ Κοκκινά-
κη του Σταμάτιου, σε μόνιμη, οργανική και προκηρυ-
χθείσα (ΦΕΚ 1240/19.7.2019, τ.Γ΄, κωδικός Ανάρτησης 
ΑΠΕΛΛΑ APP12374) θέση Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθ-
μίδας του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο γνωστι-
κό αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία» επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την υπ’ αρ. 3767/7.4.2020 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εκδόθηκε, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 
και του άρθρου 15 παρ. 15 περ. θ΄ του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 30 
του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
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(Α΄ 195) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και με το άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129) και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), διορίζεται, από εξέλιξη, 
ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΗΣ του ΤΑΚΗ, σε μόνιμη 
θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Βυζαντινή Μουσική - Εκτέλεση Ψαλτικής», 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσι-
εύθηκε η προκήρυξη 1824/10.10.2019 τ.Γ΄, ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ
APP13229).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την υπ’ αρ. 5570/13.4.2020 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 
(όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 61 του 
ν. 4415/2016 η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 
του ν. 4452/2017), του άρθρου 19 (το οποίο αντικατα-
στάθηκε στο σύνολό του με την παρ. 1 του άρθρου 70 
του ν. 4386/2016, σε συνδυασμό με τις παρ. 7 και 8 του 
άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016), του άρθρου 20 και 
της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, και της από-
φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας υπ’ αριθμ. 4053/31.3.2017 (Β΄ 1493), διορίζεται 
(εξελίσσεται) η Αγγελική Αυγητίδου του Νέστωρα στη 
Βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, με γνωστικό 
αντικείμενο «Περφόρμανς (performance) στις εικαστι-
κές τέχνες» στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1186/12.7.2019 τ.Γ΄.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με την υπ’ αρ. 2795/18.3.2020 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 70, παρ. 1 και παρ. 3 του 
ν. 4386/2016 και με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου 
του ν. 4405/2016, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
80, παρ. 22α του ν. 4009/2011, τον διορισμό, έπειτα από 
εκλογική διαδικασία, του Καθηγητή του Τμήματος Κοι-
νωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, Κατσή Αθανασίου του Κωνσταντίνου 
ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 
647/6.12.2017 τ. ΥΟΔΔ), την κανονιστική απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (απόφα-
ση 1/7.12.2011, 18η συνεδρίαση, ΦΕΚ 134/3.2.2012 τ.Β΄)
σχετικά με τις «διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε 
θέσεις καθηγητών ως τη δημοσίευση του Οργανισμού 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και την τροποποίη-
ση αυτής (απόφαση 6/2.4.2013, 44η συνεδρίαση, ΦΕΚ 
1002/24.4.2013 τ.Β΄), διορίζεται (εξελίσσεται) ο Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής Σαγιάς Νικόλαος του Χρήστου σε ορ-
γανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στη 
βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, στο Τμήμα Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας 
και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με 
γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες», επει-
δή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στο ΦΕΚ 1360/
12.8.2019/τ.Γ΄).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 2505/5.5.2020).

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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