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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 136725/15-12-2022 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Οδοντια-

τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 

γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Οδοντιατρικής (συν. 26/10/2022), λαμ-
βάνοντας υπόψη την από 15/9/2022 αίτηση εξέλιξης 
καθηγητή και σύμφωνα με:

1) Την παρ. 2 (ιδ) του άρθρου 21 και την παρ. 10 του 
άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

2) την παρ. 1 (ιζ) του άρθρου 15 και την παρ. 4 του 
άρθρου 463 του ν. 4957/2022,

3) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), σε συνδυ-
ασμό με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), το άρ-
θρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129 Α’), το άρθρο 30 του 
ν. 4452/2017 (Α’ 17), το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) 
και την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/19 (Α’ 13),

4) την παρ.  2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69),

5) τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), καθώς 
και το π.δ. 85/2013 (Α’ 13),

6) το π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
7) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017  

(Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώ-
το της υπ’ αρ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) 
όμοιας και

8) το υπό στοιχεία Φ. 122.1/43/55760/Ζ2/4-4-18 έγγρα-
φο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση 
μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
- Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία».
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 

υπό πλήρωση θέσης:
«Το γνωστικό αντικείμενο της Περιοδοντολογίας πε-

ριλαμβάνει τη μορφολογία, φυσιολογία και παθολογία 
(βιολογία, μικροβιολογία και ανοσολογία) των περιοδο-
ντικών ιστών, καθώς και τη διάγνωση και θεραπεία των 
νόσων των περιοδοντικών ιστών, την προετοιμασία των 
περιοδοντικών και στοματικών ιστών για την τοποθέτηση 
οδοντικών εμφυτευμάτων, την τοποθέτηση οδοντικών 
εμφυτευμάτων, τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτε-
λέσματος και τέλος, την διάγνωση και θεραπεία των περι-
εμφυτευματικών νόσων. Τέλος, περιλαμβάνει την Περιο-
δοντική Παθολογία που προσδιορίζεται ως το αντίστοιχο 
του διεθνώς ισχύοντος όρου Periodontal Medicine, με 
περιεχόμενο τις συσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
περιοδοντίου και συστεμικών νόσων και καταστάσεων».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγρα-
φεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 3 της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β’ 225) υπουργικής απόφασης όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/
Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφι-
ότητας για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
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γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. 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 ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε 
άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυ-
χίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου 
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνι-
κής γλώσσας.

- 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 ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητη-
θούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε 
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί 
κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο (άρθρο 3 της 
υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργι-
κής απόφασης- Β’ 225) και δεν χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περ. Α και Β) υποβάλλονται αποκλειστικά και 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας 
καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογη-
τικών εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθε-
σμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αριθμ. 21801 
Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Ψυχολογίας 

της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντεί-

ου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-

στημών, με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευ-

τική Ψυχολογία».

Η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών, μετά από εισήγηση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας στη συνεδρίαση 
στις 19-10-2022, λαμβάνοντας υπόψη το υπό στοιχεία 
Φ/165374/Ζ2/17-12-2021 έγγραφο «Κατανομή θέσεων 
για την πρόσληψη μόνιμων μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστή-
μια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.» και σύμφωνα με:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
2. Την παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129).
3. Την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
4. Την περ. ζ’ της παρ.  15 του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 (Α’114).
5. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011.
6. Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
7. Την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4009/2011.
8. Το εδάφιο ιδ’ της παρ.  2 του άρθρου 21 του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114).
9. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 

(Α’ 114).
10. Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’117).
11. Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007.
12. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(Β’ 225) υπουργική απόφαση.
13. Το Κεφάλαιο Γ’ του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 

(Α’38).
14. Τις διευκρινίσεις της υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/

Ζ2/04-04-2018 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Προσωπικού 
Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

15. Την απόφαση της Συγκλήτου της 21ης/12/2021.
16. Tις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 463 του 

ν. 4957/2022 (Α’ 141), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοι-
κτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία ως εξής:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Μια θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θη-

τεία, με γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική Ψυχολογία».
Περιγραφή Θέσης: Η συμβουλευτική ψυχολογία 

αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας, ο οποί-
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ος χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικά ευ-
αίσθητων πρακτικών επιχειρεί να διευκολύνει την διά 
βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, 
εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγ-
γελματικές, εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες, 
έχοντας ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα εργασίας και 
καριέρας. Η συμβουλευτική ψυχολογία προωθεί τη θέ-
σπιση προσωπικών στόχων και προσφέρει θετικά μο-
ντέλα με βάση τα οποία μπορεί κανείς να ενδυναμώσει 
τα προτερήματά του και μπορεί να δώσει στον εαυτό 
του τη δυνατότητα για βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
ενίσχυση της ευημερίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας 
προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στα άτομα 
να επιλύσουν κρίσεις και να αυξήσουν την ικανότητα 
τους να λειτουργούν καλύτερα στη ζωή τους. Η συμ-
βουλευτική ψυχολογία περιλαμβάνει όλο το φάσμα της 
ψυχολογικής ανάπτυξης από την πρόληψη, μέτρηση και 
αξιολόγηση, συμβουλευτική παρέμβαση, αλλά και ανά-
πτυξη της ευζωίας. Εστιάζει ειδικά αλλά όχι αποκλειστικά 
στην κανονιστική ανάπτυξη της διάρκειας ζωής, με ιδιαί-
τερη έμφαση στην πρόληψη και την εκπαίδευση καθώς 
και τη βελτίωση, απευθυνόμενος στα άτομα καθώς και 
στα συστήματα ή τα πλαίσια στα οποία λειτουργούν.. Η 
Συμβουλευτική Ψυχολογία παρέχει αξιολόγηση, διάγνω-
ση και ψυχοθεραπεία για άτομα, ζευγάρια, οικογένειες 
και ομάδες. Η Συμβουλευτική Ψυχολογία περιλαμβάνει 
την εκπαίδευση σύμφωνα με το μοντέλο του επιστή-
μονα-επαγγελματία, έτσι ώστε να παράγεται τόσο συμ-
βουλευτικό/ψυχοθεραπευτικό όσο και ερευνητικό έργο 
και προτείνει τη σύνθεση της ψυχολογικής θεωρίας και 
της έρευνας με την θεραπευτική πράξη. Περιλαμβάνει 
ακόμα το σχεδιασμό και τη δημιουργία εκπαιδευτικού 
υλικού για σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση σε βα-
σικές δεξιότητες συμβουλευτικής λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάγκη της διεπιστημονικής συνεργασίας για την 
επίτευξη υψηλής ποιότητας διδακτικής, ερευνητικής 
αλλά και εφαρμοσμένης δουλειάς. Ακόμα δίνει ιδιαίτε-
ρη έμφαση στον τομέα της πρόληψης συνδέοντας το 
ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο με τις ανάγκες του 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου όπως και των ειδικών 
ομάδων πληθυσμού. Η μελέτη του γνωστικού αντικει-
μένου της συμβουλευτικής ψυχολογίας είναι σημαντική 
για την κατανόηση και τη βελτίωση του τρόπου που οι 
άνθρωποι αναπτύσσονται με απώτερο σκοπό να μάθουν 
να λειτουργούν σύμφωνα με το βέλτιστο δυναμικό τους. 
Η Συμβουλευτική Ψυχολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
βασικό γνωστικό αντικείμενο των τμημάτων ψυχολο-
γίας στην ελληνική αλλά και στη διεθνή πανεπιστημια-
κή κοινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί εκτός 
των τυπικών-θεωρητικών προσόντων, στην ερευνητική 
και συμβουλευτική κλινική εμπειρία στο αντικείμενο, 
καθώς και στη γνώση των τελευταίων εξελίξεων στη 
συμβουλευτική ψυχολογία που αφορούν: τη διαδικασία 
πρόληψης, ψυχο εκπαίδευσης, άνθησης, αυτοπραγμά-
τωσης, ευζωίας και τη γενικότερη ανάπτυξη των ατόμων 
ούτως ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο 
το δυναμικό τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας τους μέσω του συνδέ-

σμου https://apella.minedu.gov.gr/μέσα σε αποκλειστι-
κή προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, όπως αυτή 
αναφέρεται στο πληροφοριακό σύστημα μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (οδηγίες για 
την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά 
στο σύνδεσμο https://apella.minedu.gov.gr/aei-reg4) 
και οδηγίες για την εγγραφή καθώς και για τη χρήση 
της εφαρμογής αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο 
https://apella.minedu.gov.gr/manual. Όσοι είναι ήδη 
εγγεγραμμένοι στο πληροφοριακό σύστημα θα συνδέ-
ονται με τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό τους και δεν 
θα απαιτείται η εκ νέου πιστοποίησή τους.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτηθούν:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
2. Για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του 

ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώ-
σει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλ-
λαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι 

σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέ-
πει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας 
από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση 
της ισοτιμίας.

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπό-
μνημα αυτών. (Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα 
αναφοράς στο έργο που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να 
αναρτάται ηλεκτρονικά).

6. Διδακτορική Διατριβή.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 

των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει:

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
- Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ 

(για άρρενες υποψηφίους).
- Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 

ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγρά-
φου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

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.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρύτανης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ 
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    ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπό στοιχεία 10548πε/13.01.2023 πράξη του 
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, 
Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις της περ. θ της παρ 15 του άρθρου 15 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), των άρθρων 16, 19, 20 και 
77 (παρ.  3) του ν.  4009/2011 (Α’  195), του άρθρου 
70 του ν.  4386/2016 (Α’  83), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο τέταρτο του ν.  4405/2016 (Α’  129), των 
άρθρων 19 και 20 του ν.  4589/2019 (Α’  13), του άρ-
θρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), την υπ’ αρ. 2421/
09.04.2012 (Β’ 1402) απόφαση της Συγκλήτου, την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β’ 225) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, την υπό στοιχεία Φ/21388/Ζ2/12.02.2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προ-
σωπικού/μελών Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020», το υπό στοιχεία 2/187933/ΔΠΓΚ/16.12.2022 
έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την 
απόφαση του ενδεκαμελούς Εκλεκτορικού Σώματος 
ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος Περιφερειακής 
και Οικονομικής Ανάπτυξης, με έδρα την Άμφισσα (Συ-
νεδρία 13.07.2022), διορίζεται η Κατερίνα Τσακίρη του 
Γεωργίου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επί-
κουρου Καθηγητή (νέος διορισμός), με τριετή θητεία 
και γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 
και Στατιστική» του Τμήματος Περιφερειακής και Οικο-
νομικής Ανάπτυξης, με έδρα την Άμφισσα, της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης του Τμήματος Πε-
ριφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, με έδρα την 
Άμφισσα, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 
οποία διορίζεται η Κατερίνα Τσακίρη δημοσιεύθηκε στις 
18.01.2020 στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 21.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 194/20-1-2023).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8315564981/10.01.2023).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 1370/
10.01.2023). 

  Με την υπό στοιχεία 10476πε/13.01.2023 πράξη του 
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμά-
των, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις της περ. θ’ της παρ 15 του άρθρου 
15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), των άρθρων 16, 19, 20 και 
της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), του 
άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129), 
των άρθρων 19 και 20 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), του άρ-
θρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), την υπ’ αρ. 2421/
09.04.2012 (Β’ 1402) απόφαση της Συγκλήτου, την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β’ 225) απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατανομή θέ-
σεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστή-
μια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», τo υπό στοιχεία 2/187933/
ΔΠΓΚ/16.12.2022 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους και την απόφαση του ενδεκαμελούς Εκλε-
κτορικού Σώματος ενώπιον της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Συνεδρία 
12.07.2022), διορίζεται ο Ηλίας Γιαννάκης του Γεωργίου 
σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Κα-
θηγητή (νέος διορισμός), με τριετή θητεία και γνωστικό 
αντικείμενο «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιβάλλον 
με έμφαση στα Συστήματα Εισροών- Εκροών» του Τμή-
ματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης του Τμήματος 
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία διορίζεται ο Ηλίας 
Γιαννάκης, δημοσιεύθηκε στις 09.07.2021 στο Φ.Ε.Κ. 
Γ’ 1524.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 194/20-1-2023).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1820888612/10.01.2023).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 1319/
10.01.2023). 

Ο Αντιπρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ

Ι

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Με την υπ’ αρ. 20230070/10-1-2023 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2083/1992, του άρ-
θρου 4 του ν. 2517/1997, της παρ. 13 του άρθρου 3 του 
ν. 3027/2002, της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του 
ν. 4368/2016, των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020, τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, 
όπως αντικαταστάθηκαν με της παρ. 4 του άρθρου 26 
του ν. 4440/2016, του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 4009/2011, 
καθώς και του άρθρου 16 παρ. 2 του ιδίου νόμου, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017, του 
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του κεφαλαίου Γ’ του 
ν. 4521/2018, σχετικά με τα προσόντα εκλογής μελών 
ΔΕΠ, την παρ. 15θ του άρθρου 15 του ν. 4485/2017, την 
παρ. 15ιζ του άρθρου 15, καθώς και τις διατάξεις των 
παρ. 2 και 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), 
τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 448 και του 
άρθρου 463 του ν. 4957/2022, καθώς και τις διατάξεις της 
υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 εγκυκλί-
ου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27- 1-2017 
(Β’ 225) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε 
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με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
υπουργική απόφαση, την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-
11-2020 υπουργική απόφαση «Κατανομή θέσεων για 
την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια και στην 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» (ΑΔΑ: 9ΓΠΦ46ΜΤΛΗ-9ΝΟ), σύμφωνα με την 
οποία κατανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς επτά 
(7) θέσεις για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο της 
Β’ φάσης για την πρόσληψη μέλους ΔΕΠ, σύμφωνα με τις 
αφυπηρετήσεις των μελών ΔΕΠ του ακαδημαϊκού έτους 
2018-2019, την υπ’  αρ. 20210790/29-1-2021 (Β’  599) 
(ΑΔΑ: 61ΚΧ469Β7Τ-ΝΚΞ) απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση της 2-12-2020), 
περί κατανομής μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στο Τμήμα Στα-
τιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρημα-
τοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου, κα-
θώς και την υπό στοιχεία Φ.121/131373/Ζ2/18-10-2021 
(ΑΔΑ: ΨΩΛΛ46ΜΤΛΗ-9ΒΧ) απόφαση «Έγκριση πίστωσης 
προκηρύξεων (4) εκ των (7) κενών θέσεων Καθηγητών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς», καθώς και το υπό στοιχεία 
Φ.117/931/Ζ2/4-1-2023 έγγραφο του Α’ Τμήματος Κύριου 
Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού 
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και το υπό στοιχεία 2/187933/ΔΠΓΚ/16-
12-2022 έγγραφο του Γ.Λ.Κ., αποφασίζεται:

Διορίζεται ο Εμμανουήλ Ανδρουλάκης του Κωνστα-
ντίνου σε κενή θέση με τριετή θητεία της βαθμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονο-
μικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Πιθανότητες και Στατιστική», [ΦΕΚ προκή-
ρυξης Γ’ 2757/2021 (ΑΔΑ: ΩITK469Β7Τ-AY2)], επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 180/19-1-2023).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5399269642/10.01.2023).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 1087/
10.01.2023). 

 Ο Πρύτανης

ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 

Ι

   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

  Με την υπ’ αρ. 64941/30.12.2022 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19, 20 και 
80 παρ. 22(α) του ν. 4009/2011 (Α’ 195), του άρθρου 
70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), του άρθρου τετάρτου του 
ν. 4405/2016 (Α’ 129), του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 
(Α’ 17), της παρ. 15 (θ) του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), των άρθρων 9 και 46 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), 
της παρ. 6 του άρθρου 31 και της παρ. 3 του άρθρου 
32 του ν. 1268/1982, του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 
(Α’ 141), του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 (Β’ 225) απόφασης του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.06.2020 

(Β’  2657) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, του υπό στοιχεία οικ.2/124832/
ΔΠΓΚ/23.12.2021 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους (ΑΔΑ: 6ΛΧΠΗ-ΛΚ0) και της υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./299/17022/24.11.2022 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή προσωπικού στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 6158) (ΑΔΑ: 
6ΜΕΤ46ΜΤΛ6-Υ80), διορίζεται η Μάνθα Ζαρμακούπη 
του Ανδρέα, μετά από εκλογή, σε αυτοδίκαια ιδρυόμενη 
θέση Καθηγητή της βαθμίδας του μόνιμου Αναπληρωτή 
Καθηγητή στον Τομέα “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός” της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία 
της Τέχνης - Η Τέχνη από την Αρχαιότητα έως και τους 
μέσους χρόνους», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η Προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Γ’ 1416/2021.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 180/19-1-2023).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1108049226/29.12.2022).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 136290/
29.12.2022).

  Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ 

Ι

     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αρ. 37949/11-1-2023 πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις 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 του άρθρου 2, της παρ. 15θ του άρθρου 
15 και των παρ. 9 και 19 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, 
των άρθρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, του άρθρου 
16 του ν.  4559/2018, της παρ.  3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019, του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, την υπό 
στοιχεία Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 ερμηνευτική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27-1-2017 (Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/
30-6-2020 (Β’ 2657), υπουργική απόφαση διορίζεται, 
μετά από εκλογή, ο Αριστοτέλης Γκιόλμας του Σπυρί-
δωνα, σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με 
τριετή θητεία, στον Τομέα Θετικών Επιστημών και Νέων 
Τεχνολογιών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Διδα-
κτική της Φυσικής». Η προκήρυξη της θέσης δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 2805/2021. Η θέση προκηρύχθηκε 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.161844/Ζ2/25-11-2020 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
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την απόφαση της υπ’ αρ. 3053/18-2-2021 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου, αναφορικά με την κατανομή πενήντα 
οκτώ (58) κενών οργανικών θέσεων μελών ΔΕΠ στο 
Α.Π.Θ. για το ακαδ. έτος 2020-2021. Το Ιδρυτικό Διάταγ-
μα της θέσης που κενώθηκε είναι το π.δ. 168/1988 (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 24860).

(Αρ. βεβ. εγγράφου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους: 2/187933/ΔΠΓΚ/16.12.2022).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 194/20-1-2023).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2394107441/10.01.2023).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 1212/
10.01.2023).

    Με την υπ’ αρ. 37951/11-1-2023 πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις 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 του άρθρου 2, της παρ. 15θ του άρθρου 
15 και των παρ. 9 και 19 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, 
των άρθρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, του άρθρου 
16 του ν.  4559/2018, της παρ.  3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019, του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, την υπό 
στοιχεία Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 ερμηνευτική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27-1-2017 (Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/
30-6-2020 (Β’ 2657), υπουργική απόφαση διορίζεται, μετά 
από εκλογή, ο Κωνσταντίνος Ιωαννίδης του Γεωργίου, σε 
κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με τριετή 
θητεία, στον Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των 
Οδοντικών Ιστών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ενδο-
δοντολογία». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. Γ’ 2685/2021. Η θέση προκηρύχθηκε σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.161844/Ζ2/25-11-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και την απόφαση 
της υπ’ αρ. 3053/18-2-2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου 
αναφορικά με την κατανομή πενήντα οκτώ (58) κενών ορ-
γανικών θέσεων μελών ΔΕΠ στο Α.Π.Θ. για το ακαδ. έτος 
2020- 2021. Το Ιδρυτικό Διάταγμα της θέσης που κενώ-
θηκε είναι το π.δ. 181/1980. (ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ: APP 24584).

(Αρ. βεβ. εγγράφου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους: 2/187933/ΔΠΓΚ/16-12-2022).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 194/20-1-2023).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 7311251151/10-1-2023).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 1210/
10-1-2023).

    Με την υπ’ αρ. 37957/11-1-2023 πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδό-

θηκε σύμφωνα με τις 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 του άρθρου 2, της παρ. 15θ του άρθρου 
15 και των παρ. 9 και 19 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, 
των άρθρων 9, 41 και 46 του ν. 4521/2018, του άρθρου 
16 του ν.  4559/2018, της παρ.  3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019, του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, την υπό 
στοιχεία Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 ερμηνευτική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27-1-2017 (Β’ 225) υπουργική απόφαση, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/
30-6-2020 (Β’ 2657), υπουργική απόφαση διορίζεται, μετά 
από εκλογή, η Όλγα Γερασιμίδου του Κωνσταντίνου, σε 
κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω-
πικού, της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με τριετή 
θητεία, στον Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των 
Οδοντικών Ιστών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Οδο-
ντική Χειρουργική». Η προκήρυξη της θέσης δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 2685/2021. Η θέση προκηρύχθηκε 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.161844/Ζ2/25-11-2020 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
την απόφαση της υπ’ αρ. 3053/18-2-2021 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου, αναφορικά με την κατανομή πενήντα 
οκτώ (58) κενών οργανικών θέσεων μελών ΔΕΠ στο 
Α.Π.Θ. για το ακαδ. έτος 2020-2021. Το Ιδρυτικό Διάταγμα 
της θέσης που κενώθηκε είναι το π.δ. 795/1975. (ΚΩΔ. 
ΑΠΕΛΛΑ: APP 24582).

(Αρ. βεβ. εγγράφου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους: 2/187933/ΔΠΓΚ/16-12-2022).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 194/20-1-2023).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 0876415496/10-01-2023).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 1219/
10-01-2022).

 Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Με την υπ’ αρ. 1947/13.1.2023 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εκδόθηκε, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), της 
παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως αντικατα-
στάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 
(Α’ 17), του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (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), των 
παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), της 
παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού έκτου του ν. 4917/2022 
(Α’ 67) και της περ. ιζ’ της παρ. 1 του άρθρου 15 και της 
παρ. 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), διορί-
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ζεται, από εξέλιξη, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΓΑΛΑΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ, 
σε μόνιμη θέση Καθηγητή της βαθμίδας του ΑΝΑΠΛΗ-
ΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Σχολής Επιστημών Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο 
γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη: 
Γ’ 2708/2021, ΚΩΔ. ΑΠΕΛΛΑ APP25450).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 195/Β3 20.01.2023).

  Ο Πρύτανης 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την υπ’ αρ. 36166/23.12.2022 πράξη της Πρυτά-
νισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 20 του ν. 4009/2011, 
των ν.  4386/2016, ν.  4405/2016, ν.  4452/2017, 
ν. 4485/2017, ν. 4521/2018, ν. 4917/2022, ν. 4950/2022 
και του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (Β’ 225) υπουργική από-
φαση και την υπό στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/2020 
υπουργική απόφαση, διορίζεται στο Τμήμα Γεωγραφίας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, ο Δημήτριος Καβρουδάκης του Γεωργίου σε μό-
νιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή 
στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφική Ανάλυση» (ΦΕΚ 
προκήρυξης: Γ’ 53/2022).

Ο παραπάνω διορισμός αφορά εξέλιξη υπηρετούντος 
Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ/Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 195/Β3 20.01.2023).

  Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Με την υπ’ αρ. 8548/28-12-2022 πράξη της Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 
(Α’ 141), τα άρθρα 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129), τα 
άρθρα 15, 18, 21 και 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), το 
άρθρο 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69), την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1- 2017 (Β’  225) υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’  2657) απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, την υπό 
στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουργική απόφα-

ση, την υπ’ αρ. 1098/1-12-2020 απόφαση της συνεδρίας 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το υπό 
στοιχεία οικ. 2/187933/ΔΠΓΚ/16-12-2022 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διορίζεται ο Νικόλα-
ος Καλφαγιάννης του Παναγιώτη, σε κενή θέση μέλους 
ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (με θητεία), 
με γνωστικό αντικείμενο «Μικρο-νάνο κατασκευαστική 
τεχνολογία οπτοηλεκτρονικών υλικών και διατάξεων», 
στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα.

(ΦΕΚ προκήρυξης: Γ’ 1120/2021  - Κωδικός Θέσης 
ΑΠΕΛΛΑ APP21604).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 180/19-1-2023).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5491007113/23.12.2022).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 135735/
23.12.2022).

    Με την υπ’ αρ. 9013/28-12-2022 πράξη της Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 
(Α’ 141), τα άρθρα 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129), 
τα άρθρα 15, 18, 21 και 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
το άρθρο 25 του ν. 3549/2007 (Α’ 69), την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1- 2017 (Β’ 225) υπουργική 
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, την υπό 
στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25-11-2020 υπουργική απόφα-
ση, την υπ’ αρ. 1098/1-12-2020 απόφαση της συνεδρί-
ας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το 
υπό στοιχεία οικ. 2/187933/ΔΠΓΚ/16-12-2022 έγγρα-
φο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διορίζεται 
ο Δημήτριος Μπέης του Κωνσταντίνου, σε κενή θέση 
ΔΕΠ, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου 
Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, 
στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Χημεία», του Λει-
τουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(ΦΕΚ προκήρυξης: Γ’ 1097/2021  - Κωδικός Θέσης 
ΑΠΕΛΛΑ APP21650).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 180/19-1-2023).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1091042538/23.12.2022).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 135737/
23.12.2022). 

Η Πρύτανης

ΑΝΝΑ ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ  
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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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