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ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Με την 257/9-11-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4009/2011, 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 και της υπ'αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017
υπουργικής απόφασης, άρθ. 4 παρ. 1, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Δημήτριος Κιούπης του Θωμά, μόνιμος επίκουρος
καθηγητής σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Νομικής της
Νομικής Σχολής του Ιδρύματος με γνωστικό αντικείμενο
«Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία», επειδή έχει τα νόμιμα
προσόντα. (ΦΕΚ 1341/27-12-2016 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων 8307/23.11.2017).
Με την 247/9-11-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011,
άρθ. 19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ.
70 του ν. 4386/2016, το άρθ. τέταρτο του ν.4405/2016
και το αρθ. 30 ν.4452/2017, άρθ. 20 και της υπ'αριθ.
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργικής απόφασης,
άρθ. 4 παρ. 1, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Δημήτριος Δημητρούλης του Αθανασίου μόνιμος επίκουρος καθηγητής σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή
καθηγητή με μονιμότητα της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(ΦΕΚ 315/31-3-2017 τ.Γ').
(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. 8307/23.11.2017).
Με την υπ' αριθ. 245/8-11-2017 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ.
20 και αρθ. 77 ν.4009/2011 και την από 23-5-2013 (ΦΕΚ
1919/ 7-8-2013 τ.Β') απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Ιδρύματος διορίζεται (εξελίσσεται) η Αθηνά Δημοπούλου του Αριστείδη, επίκουρη καθηγήτρια
με θητεία σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Νομικής
της Νομικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία

Αρ. Φύλλου 1259

Δικαίου», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ 778/
25-8-2016 τ. Γ').
(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: 8307/23.11.2017).
Με την 258/9-11-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 20 και άρθ.
77 ν. 4009/2011 και την από 23-5-2013 (ΦΕΚ 1919/
7-8-2013 τ.Β') απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου
του Ιδρύματος διορίζεται (εξελίσσεται) ο Γεώργιος Λαδογιάννης του Δημητρίου, Λέκτορας με θητεία σε θέση
καθηγητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 778/23-8-2016 τ. Γ').
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: 8307/23.11.2017).
Με την 244/8-11-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 20, όπως ισχύει
και άρθ. 77 ν.4009/2011, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Νικόλαος Παπασπύρου του Ιωάννη, Λέκτορας με θητεία σε
θέση καθηγητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως
το Διοικητικό Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(ΦΕΚ 469/26-5-2016 τ. Γ').
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: 8307/23.11.2017).
Με την 240/3-11-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4009/2011, άρθ.
19 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθ. 70 του
ν. 4386/2016 και το άρθ. τέταρτο του ν. 4405/2016, άρθ.
20 και της υπ'αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017
υπουργικής απόφασης, άρθ. 4 παρ. 1, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Παναγιώτης Νικολόπουλος του Δημητρίου,
Λέκτορας με θητεία σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του
επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος Νομικής
της Νομικής Σχολής του Ιδρύματος μας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 1298/19-12-2016 τ. Γ΄).
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(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων 8307/23.11.2017).
Με την 256/9-11-2017 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 20 και άρθ.
77 ν.4009/2011 και την από 23-5-2013 (ΦΕΚ 1919/
7-8-2013 τ.Β') απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Ιδρύματος διορίζεται (εξελίσσεται) ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης του Γεωργίου, Λέκτορας με θητεία
σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με θητεία του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής
με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο», επειδή έχει τα
νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ 778/23-8-2016 τ.Γ').
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: 8307/23.11.2017).
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την αριθμ. 706/ 2-11-2017 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 και 84
παρ. 19 του ν.4485/2017, την ερμηνευτική εγκύκλιο αριθμ.
Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. και την κοινή
υπουργική απόφαση Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013
(ΦΕΚ 2619/16-10-2013 τ.Β') καθώς και την υπουργική απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017
τ.Β'), διορίζεται, μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος αναπληρωτής
καθηγητής Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης του Δημητρίου, σε
οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της
βαθμίδας του μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον
Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, επειδή έχει τα νόμιμα
προσόντα.
Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Ημιαγωγών και Ημιαγωγικές Διατάξεις, Διδακτική της Φυσικής». Η προκήρυξη της θέσης
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 46/25-1-2017 τ.Γ΄.
(Αριθμ. βεβ. της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 8272/22.11.2017).
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Αριθμ. 20606
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική
Μηχανολογία».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της
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αριθμ. 328/27.04.2017, λαμβάνοντας υπόψη την από
11.04.2017 αίτηση εξέλιξης αναπληρωτή καθηγητή και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν.4405/2016 (Α'129),
2) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του
ν. 4452/2017 (Α'17), των παρ. 1β και 1γ του άρθρου 30
του ν. 4452/2017 (Α'17) και των περιπτώσεων α', β' και
γ' της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) - όπως αντικαταστάθηκαν από την
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν.4405/2016 (Α'129),
3) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α' 195),
4) των άρθρων 21, 23 και 25 του ν.3549/2007 (Α'69),
5) τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1268/1982 (Α'87),
όπως τροποποιήθηκαν με τους ν. 1566/1985 (Α'167),
2083/1992 (Α'159), 2517/1997 (Α'160) και 3282/2004
(Α'208),
6) του π.δ. 134/1999 (Α'132),
7) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ. 122.1/350/
141732/Β2/9-12-2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό
στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8) την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β')
υπουργική απόφαση με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4
του ν. 4405/2016 (Α' 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών», αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική
Μηχανολογία».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Κινητήρες στη Γεωργία, Γεωργικοί Ελκυστήρες, Γεωργικά Μηχανήματα Αγρών και Φυσικές Διεργασίες Ξήρανσης και Αποθήκευσης Γεωργικών Προϊόντων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
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για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 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.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 4, 5, 6 υποβάλλονται
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού
Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει.
Επιπλέον απαιτούνται:
• 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, οι
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα
εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.
• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδια ς αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α', τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού.
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Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
Ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2017
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Αριθμ. 24389
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορία
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της
αριθμ. 330/08.06.2017, λαμβάνοντας υπόψη την από
06.06.2017 αίτηση εξέλιξης αναπληρωτή καθηγητή και
σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν.4405/2016 (Α'129),
2) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του
ν. 4452/2017 (Α'17), των παρ. 1β και 1γ του άρθρου 30
του ν. 4452/2017 (Α'17) και των περιπτώσεων α', β' και γ'
της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4009/2011 (Α'195) - όπως
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν.4386/2016
(Α'83) - όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν.4405/2016 (Α'129)
3) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α' 195),
4) των άρθρων 21, 23 και 25 του ν.3549/2007 (Α'69),
5) τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1268/1982 (Α'87),
όπως τροποποιήθηκαν με τους ν. 1566/1985 (Α'167),
2083/1992 (Α'159), 2517/1997 (Α'160) και 3282/2004
(Α'208),
6) του π.δ. 134/1999 (Α'132),
7) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ.Φ. 122.1/350/
141732/Β2/9-12-2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό
στις 20-12-2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5-3-2012
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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8) την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225 Β')
υπουργική απόφαση με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του
ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4
του ν. 4405/2016 (Α' 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης
και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών», αποφάσισε:
Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορία
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Βασικές έννοιες, λειτουργίες και ιδιαιτερότητες της
εμπορίας (μάρκετινγκ) αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Η αλυσίδα προσφοράς αγροτικών προϊόντων
και τροφίμων και η σχέση της με την αγορά. Στρατηγικές προώθησης - Ανταγωνιστικότητα - Διεθνής αγορά
- Νέες μορφές αγοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Σύνδεση παραγωγικής διαδικασίας με μάρκετινγκ
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Μηχανισμοί και
μέθοδοι μάρκετινγκ στην ανάλυση της πολιτικής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Αποτελεσματικότητα
αγοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Σημασία
ποιότητας και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληροφοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν
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εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 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.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις,
καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα
πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής
απόφασης εκλογής.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 4, 5, 6 υποβάλλονται
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού
Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του
άρθρου 19 του ν.4009/2011 όπως ισχύει.
Επιπλέον απαιτούνται:
• 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, οι
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα
εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους.
• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο
υποψήφιος.
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α', τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής
Πράξης διορισμού.
Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
Ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.
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Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23-200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 4194 Α/13.11.2017 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1 του ν. 3549/2007, των ν.4009/2011, ν.4386/2016, ν.4405/2016, ν.4452/2017 και ν.4485/2017
όπως ισχύουν και την υπ' αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 225), διορίζεται στο Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου η Μαύρη Μαρία του Βασιλείου σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι»
(ΦΕΚ 74/Γ/31.01.2017) επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
Ο παραπάνω διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούσας Μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 8272/22.11.2017).
Με την υπ' αριθ. 4270 Α/27.11.2017 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ Α' 99) και της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α' 83) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4452/2017 (Α΄ 17), κατατάσσονται σε βαθμίδες τα παρακάτω μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), από 03.11.2017, ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ ένταξης τους
σε θέσεις που έχουν συσταθεί, αυτής της κατηγορίας (ΦΕΚ ένταξης 1091/03.11.2017, τ.Γ'), ως ακολούθως:
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΜΗΜΑ
ΣΧΟΛΗ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1
2

Δημήτριος Κόκκινος
του Εμμανουήλ
Κωνσταντίνος
Καράμπελας
του Νικολάου

Π.Ε.

A

Π.Ε.

Γ

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Ανθρωπιστικών
Επιστημών
Ανθρωπιστικών
Επιστημών

Παιδική Λογοτεχνία
Εκπαίδευση στις Φυσικές
Επιστήμες

Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την αριθμ. 17407/17/ΓΠ/20-11-2017 πράξη του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και
20 του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο 70, παρ. 4 του ν. 4386/2016 (Α'83), το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129), το άρθρο 30 παρ.
1 του ν. 4452/2016 (Α'17) και την αρ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.01.2017 (Β'225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μονιμοποιείται ο Στέφανος Ασημόπουλος του Αντωνίου, σε θέση καθηγητή,
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό
αντικείμενο «Φυσικές Επιστήμες και η διδακτική τους»,
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την οποία κατέχει, επειδή
έχει τα νόμιμα προσόντα.
Με την αρ. 17462/17/ΓΠ/21-11-2017 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα, με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 παρ.
1 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της

υπαλληλικής σχέσης του Ηρακλή Χαλκίδη του Νικολάου, από τη θέση καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου
Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
από 22-10-2017, ημερομηνία θανάτου του.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5244107119/23-10-2017).
Με την αριθμ. 17291/17/ΓΠ/16-11-2017 πράξη του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και
20 του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο 70, παρ. 4 του ν. 4386/2016 (Α'83), το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 παρ.
1 του ν. 4452/2016 (Α'17) και την αρ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.01.2017 (Β'225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μονιμοποιείται ο Ευριπίδης Μάρκου του Αθανασίου, σε θέση καθηγητή, της
βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Αλγοριθμική Θεωρία Κατανεμημένων Υπολογισμών», του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές
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στη Βιοϊατρική, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την οποία κατέχει, επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα.
Με την αριθμ. 17405/17/ΓΠ/20-11-2017 πράξη του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και
20 του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο 70, παρ. 4 του ν. 4386/2016 (Α'83), το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129), το άρθρο 30 παρ.
1 του ν. 4452/2016 (Α'17) και την αρ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.01.2017 (Β'225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μονιμοποιείται η Αγγελική Λαζαρίδου του Ευαγγέλου, σε θέση καθηγητή,
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό
αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την οποία κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
Με την αριθμ. 17301/17/ΓΠ/16-11-2017 πράξη του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και
20 του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο 70, παρ. 4 του ν. 4386/2016 (Α'83), το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129), το άρθρο 30 παρ.
1 του ν. 4452/2016 (Α'17) και την αρ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.01.2017 (Β'225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μονιμοποιείται ο Δημήτριος Καλλιώρας του Αχιλλέα, σε θέση καθηγητή, της
βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», του
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής, του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την οποία κατέχει, επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα.
Με την αριθμ. 17293/17/ΓΠ/16-11-2017 πράξη του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και
20 του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως αντικαταστάθηκαν
με το άρθρο 70, παρ. 4 του ν. 4386/2016 (Α'83), το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (ΑΊ29), το άρθρο 30 παρ.
1 του ν. 4452/2016 (Α'17) και την αρ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.01.2017 (Β'225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, μονιμοποιείται ο Κωνσταντίνος Δελήμπασης του Κίμωνα, σε θέση καθηγητή, της
βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Πληροφορική», του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την οποία
κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ι

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Με την Δ.Δ1.1/4082/ΑΦ/13-11-2017 απόφαση του
Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εκδόθηκε σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις των άρ. 14 και 45 του ν. 1268/1982,
του άρ. 1 του ν.2517/1997, όπως ισχύουν σήμερα, του
άρ. 34 του ν.3848/2010, των άρ. 5, 8, 16, 17, 18, 19, 20,
77, 80 και 81 του ν.4009/2011, του άρ. 3 του ν.4076/2012,
του άρ. 34 του ν.4115/2013, του άρ. 70 του ν.4386/2016,
του Άρθρου τέταρτου του ν.4405/2016, του άρ. 5 της
υπουργικής απόφασης Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017
και της Δ.Δ1.1/1263/Φ.004/08-04-2016 (ΦΕΚ 1126/
20-04-2016, τ. Β') κανονιστικής αποφάσεως της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, διορίζεται η Ιωάννα Ετμεκτσόγλου του Ηλία σε οργανική θέση καθηγητή
της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Μουσική Ψυχολογία» (ΦΕΚ προκήρυξης
της ανωτέρω θέσης: 947/04-10-2016, τ.Γ'), στο Τμήμα
Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, επειδή
έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο παραπάνω διορισμός προέρχεται από εξέλιξη μόνιμης Επίκουρου Καθηγήτριας
που υπηρετεί.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 8272/22.11.2017).
Με την Δ.Δ1.1/4060/Α-Φ/10-11-2017 απόφαση του
Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 45 του
ν.1268/1982, όπως ισχύει, του π.δ. 187/1996, όπως
ισχύει, του άρθρου 1 του ν.2517/1997, όπως ισχύει, του άρθρου 34 του ν.3848/2010, των άρθρων 8,
16, 17, 18, 19, 20, 77 και 80 του ν.4009/2011, των άρθρων 3 και 5 του ν.4076/2012, των άρθρων 34 και 48
του ν.4115/2013, της ΚΥΑ Φ.122.1/1137/145793/Β2/
09-10-2013 (ΦΕΚ 2619/16-10-2013, τ.Β'), του άρ. 70 του
ν.4386/2016, του Άρθρου τέταρτου του ν.4405/2016, του
άρ. 5 της υπουργικής απόφασης Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27-01-2017 και των Δ.Δ1.1/2960/Φ.004/04-08-2014 (ΦΕΚ
2388/08-09-2014/τ.Β') και Δ.Δ1.1/1263/Φ.004/08-04-2016
(ΦΕΚ 1126/20-04-2016, τ.Β') κανονιστικών αποφάσεων
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, διορίζεται η
Χρυσούλα-Μιράντα Καλδή του Δημοσθένη σε οργανική θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διεύθυνση Χορωδίας» (ΦΕΚ προκήρυξης της
ανωτέρω θέσης: 946/04-10-2016, τ.Γ'), στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, επειδή έχει τα
νόμιμα προσόντα. Ο παραπάνω διορισμός προέρχεται
από εξέλιξη Αναπληρώτριας Καθηγήτριας που υπηρετεί.
(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ: 8272/22.11.2017).
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Με την αριθμ. 3455/32762/2.11.2017 πράξη της
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), του άρθρου 34 παρ. 25 του
ν. 4115/2013 (Α'24), του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 4405/2016
(Α΄ 129), την υπ' αριθμ. 5/11.7.2013 (ΦΕΚ 1960/12.8.2013)
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών
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και την υπ' αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013
(ΦΕΚ 2619/16.10.2013) κοινή απόφαση των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων-ΑΠΕΛΛΑ,
διορίζεται ο μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Λεωνίδας
Παλίλης του Χρήστου, σε μόνιμη θέση καθηγητή της
βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης του Τμήματος Φυσικής της

9065

Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,
με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική της Συμπυκνωμένης
Ύλης - Πειραματική» (ΦΕΚ 948/4.10.2016 τ.Γ').
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./ΥΠ.Π.Ε.Θ. 8272/22.11.2017).
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*03012590612170008*

