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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

16 Μαΐου 2018

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την 16692/30.4.2018 πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε
σύμφωνα με τα άρθρα 16, 19, 20 και 77 του ν. 4009/2011,
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο τέταρτο του
ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και την
υπουργική απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
(ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β΄) μονιμοποιείται ο Γεώργιος Μητσιάκος του Αστερίου, επίκουρος καθηγητής με θητεία
στον Τομέα Υγείας Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας, με γνωστικό αντικείμενο «Νεογνολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Διαπιστώνεται η μετατροπή της θέσης του Γεωργίου Μητσιάκου
του Αστερίου σε προσωποπαγή θέση μόνιμου επίκουρου καθηγητή στον Τομέα Υγείας Παιδιού του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σε εφαρμογή της
παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011.
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/42066/4737/803
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με
γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Συστημάτων».
Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από εισήγηση της συνέλευσης του Τμήματος
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (αριθμ. συνεδρίασης
3/6.11.2017), σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.1.2017 (ΦΕΚ
327/8.2.2017 τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.,
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών ΠρύτανηΜεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση
Πρύτανη».
2. Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄).

Αρ. Φύλλου 555

3. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄), τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129
Α΄) και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (38 Α΄) και ισχύει.
4. Την περίπτωση ια΄ του άρθρου 2, την παρ. 15ζ΄ του
άρθρου 15, την παρ. 2ιδ΄ του άρθρου 21 και την παρ. 9
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (114 Α΄).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄).
6. Το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
7. Την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (225 Β΄)
υπουργική απόφαση.
8. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.5.2017 (2058
Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
9. Την με αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016
(ΔΠΘ/ΔΔΚ/27393/3560/20.7.2016) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), του ν. 4386/2016
(Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)».
10. Την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
υπουργική απόφαση, περί «Κατανομής θέσεων για την
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2018».
11. Την με αριθμ. 56/32/27.10.2016 και 96/33/1.12.2016
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/9310/297/3.11.2016 και ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/19491/
651/7.12.2016 αντίστοιχα) αποφάσεις της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ. περί κατανομής δέκα εννέα (19) θέσεων μελών
ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος.
12. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/12824/1176/131/
20.12.2016 (101 Β΄) πρυτανική πράξη μεταφοράς των
δέκα εννέα (19) θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του
Ιδρύματος, αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
- Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Συστημάτων».
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότη-
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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 δημοσίευσης 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη
μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού
Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του
άρθρου 70 του ν. 4386/2016.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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 κατατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής
πράξης διορισμού τους.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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 διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις 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.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο 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 αποδεικνύεται η πλήρης γνώση
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.

Τεύχος Γ’ 555/16.05.2018

Η προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 25 Απριλίου 2018
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/42061/4736/802
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και η Διδακτική της».
Ο Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από εισήγηση της συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (αριθμ. συνεδρίασης 3/24.10.2017) και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.1.2017 (ΦΕΚ
327/8.2.2017 τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.,
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση
Πρύτανη».
2. Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄).
3. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄), τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129
Α΄) και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (38 Α΄) και ισχύει.
4. Την περίπτωση ια΄ του άρθρου 2, την παρ. 15ζ΄ του
άρθρου 15, την παρ. 2ιδ΄ του άρθρου 21 και την παρ. 9
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (114 Α΄).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄).
6. Το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
7. Την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (225 Β΄)
υπουργική απόφαση.
8. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.5.2017 (2058
Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
9. Την με αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016
(ΔΠΘ/ΔΔΚ/27393/3560/20.7.2016) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), του ν. 4386/2016
(Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)».
10. Την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
υπουργική απόφαση, περί «Κατανομής θέσεων για την
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2018».
11. Την με αριθμ. 56/32/27.10.2016 και 96/33/1.12.2016
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/9310/297/3.11.2016 και ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/19491/
651/7.12.2016 αντίστοιχα) αποφάσεις της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ. περί κατανομής δέκα εννέα (19) θέσεων μελών
ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος.

Τεύχος Γ’ 555/16.05.2018
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12. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/12824/1176/131/
20.12.2016 (101 Β΄) πρυτανική πράξη μεταφοράς των
δέκα εννέα (19) θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του
Ιδρύματος, αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
- Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και η Διδακτική της».
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη
μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού
Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του
άρθρου 70 του ν. 4386/2016.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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 κατατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής
πράξης διορισμού τους.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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 διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις στρατιωτικές
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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.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο 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 αποδεικνύεται η πλήρης γνώση
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 25 Απριλίου 2018
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/42045/4733/798
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο
«Κοινωνική Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην
Προσχολική Εκπαίδευση».
Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από εισήγηση της συνέλευσης του Τμήματος
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
(αριθμ. συνεδρίασης 276/7.12.2016) και σύμφωνα με
τις διατάξεις:
1. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.1.2017 (ΦΕΚ
327/8.2.2017 τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.,
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών ΠρύτανηΜεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση
Πρύτανη».
2. Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄).
3. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄), τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129
Α΄) και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (38 Α΄) και ισχύει.
4. Την περίπτωση ια΄ του άρθρου 2, την παρ. 15ζ΄ του
άρθρου 15, την παρ. 2ιδ΄ του άρθρου 21 και την παρ. 9
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (114 Α΄).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄).
6. Το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
7. Την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (225 Β΄)
υπουργική απόφαση.
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8. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.5.2017 (2058
Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
9. Την με αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016
(ΔΠΘ/ΔΔΚ/27393/3560/20.7.2016) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), του ν. 4386/2016
(Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)».
10. Την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
υπουργική απόφαση, περί «Κατανομής θέσεων για την
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2018».
11. Την με αριθμ. 56/32/27.10.2016 και 96/33/1.12.2016
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/9310/297/3.11.2016 και ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/19491/
651/7.12.2016 αντίστοιχα) αποφάσεις της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ. περί κατανομής δέκα εννέα (19) θέσεων μελών
ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος.
12. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/12824/1176/131/
20.12.2016 (101 Β΄) Πρυτανική πράξη μεταφοράς των
δέκα εννέα (19) θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του
Ιδρύματος, αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
- Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Παιδαγωγική και
Εφαρμογές στην Προσχολική Εκπαίδευση».
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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 πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη
μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού
Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του
άρθρου 70 του ν. 4386/2016.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να

Τεύχος Γ’ 555/16.05.2018

πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα κατατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής
πράξης διορισμού τους.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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 διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις 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.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο 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 αποδεικνύεται η πλήρης γνώση
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 25 Απριλίου 2018
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/42077/4738/804
Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και
Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία
Τροφίμων».
Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας
και Δασολογίας (αριθμ. συνεδρίασης 02/4.10.2017), σύμφωνα με τις διατάξεις:
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1. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.1.2017 (ΦΕΚ
327/8.2.2017 τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.,
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών ΠρύτανηΜεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση
Πρύτανη».
2. Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (17 Α΄).
3. Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (83 Α΄), τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (129
Α΄) και το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (38 Α΄) και ισχύει.
4. Την περίπτωση ια΄ του άρθρου 2, την παρ. 15ζ΄ του
άρθρου 15, την παρ. 2ιδ΄ του άρθρου 21 και την παρ. 9
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (114 Α΄).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄).
6. Το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
7. Την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (225 Β΄)
υπουργική απόφαση.
8. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/44229/1596/22.5.2017 (2058
Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
9. Την με αριθμ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016
(ΔΠΘ/ΔΔΚ/27393/3560/20.7.2016) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369 (Α΄ 27), του ν. 4386/2016
(Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 (Α΄ 129)».
10. Την αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016
υπουργική απόφαση, περί «Κατανομής θέσεων για την
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το έτος 2018»
11. Την με αριθμ. 56/32/27.10.2016 και 96/33/1.12.2016
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/9310/297/3.11.2016 και ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/19491/
651/7.12.2016 αντίστοιχα) αποφάσεις της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ. περί κατανομής δέκα εννέα (19) θέσεων μελών
ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος.
12. Την με αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/12824/1176/131/
20.12.2016 (101 Β΄) πρυτανική πράξη μεταφοράς των
δέκα εννέα (19) θέσεων μελών ΔΕΠ στα Τμήματα του
Ιδρύματος, αποφάσισε:
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Τροφίμων».
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ
και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 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.
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2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη
μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού
Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του
άρθρου 70 του ν. 4386/2016.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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 κατατεθούν από τους υποψήφιους, οι οποίοι θα εκλεγούν
σε θέση καθηγητή πριν από την έκδοση της πρυτανικής
πράξης διορισμού τους.
• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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 διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει στις 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.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο 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 αποδεικνύεται η πλήρης γνώση
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρεούται να καταθέσει τα πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.
Η προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 25 Απριλίου 2018
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ

Β

ημέρες

ΒΑΘΜΙΔΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
28.2.2018

μήνες

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
έτη

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Με την 4595/2.5.2018 πράξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 και του άρθρου 1 του π.δ. 117/2002 κατατάσσεται βαθμολογικά η Σοφία Τσακιρίδου του Ιωάννη μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στις προβλεπόμενες βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 117/2002 λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου υπηρεσίας στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ακολούθως:

4

11

1

ΣΧΟΛΗ

ΗΜΜΥ

Ο Πρύτανης
ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤOΠΟΥΛΟΣ
I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με τις 3938/30.4.2018, 3939/30.4.2018, 3940/30.4.2018, 3941/30.4.2018, 3942/30.4.2018 και 3943/30.4.2018 πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εκδόθηκαν σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 1268/1982, του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ Α΄ 112) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του ν. 3653/2008
(ΦΕΚ Α΄ 49), του άρθρου 79 παρ. 6 περ. ιδ΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167), του άρθρου 13 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ
Α΄ 156), του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 τ. Α΄), του άρθρου 78 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258), του
άρθρου 2 παρ. 14 και του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ
Α΄ 14), του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4440/2016
(ΦΕΚ Α΄ 224), του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83), τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 12 και 153
παρ. 7 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74), β) την αριθμ. πρωτ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3.11.2017 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (κατανομή πιστώσεων ...στα Πανεπιστήμια ...) γ) την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.
ΕΓΚΡ./160/30607/1.11.2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ.
δ) την απόφαση με αριθμ. 29/27.4.2018 της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος (κατανομή πιστώσεων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας), ε) την απόφαση με αριθμ. 28/5.7.2017 της συνέλευσης του Τμήματος
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, στο οποίο δεν υπάρχουν τομείς (προκήρυξη γνωστικών αντικειμένων), στ) την αριθμ. πρωτ. 2822/2.2.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, ζ) την
απόφαση με αριθμ. 9/14.3.2018 της έκτακτης συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών (επιλογή), και η) τις σχετικές βεβαιώσεις γνησιότητας δικαιολογητικών, προσλαμβάνονται, αντίστοιχα,
oι κατωτέρω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως Επιστημονικό Προσωπικό του άρθρου
5 του π.δ. 407/1980 του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, προκειμένου να παράσχουν
αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα πλαίσια των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών του εν
λόγω Τμήματος.
Η έναρξη των συμβάσεων του ως άνω αναφερόμενου Επιστημονικού Προσωπικού ορίζεται σε τουλάχιστον τρεις
(3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης περίληψης της παρούσης και η διάρκεια της σύμβασής τους ορίζεται σε δεκατρείς εβδομάδες (η έναρξη και η λήξη θα προσδιορίζεται
επακριβώς στη σύμβαση εκάστου εξ αυτών).
Η μισθοδοσία θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0212, ΚΑΕ 0224, ΚΑΕ 0244 και ΚΑΕ 0561 του τακτικού προϋπολογισμού του
Πανεπιστημίου.
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. ΑΔΑΜΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
2. ΓΙΕΛΙΤΣ-ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑ

Αριθμ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

«Διοίκηση Διεθνών
Επιχειρήσεων»

8742841056/30.4.2018

ΠΕΤΑΡ

«Σερβική Γλώσσα II»
και
«Σερβική Γλώσσα ΙV»

1186714656/30.4.2018
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

3. ΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. ΜΑΡΚΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
5. ΝΤΟΡΑΤΣΙ ΜΙΡΑΝΤΑ-ΜΑΡΙΑ
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Αριθμ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«Αραβική Γλώσσα IΙ»
και
«Αραβική Γλώσσα ΙV»

5912225102/30.4.2018

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

«Τουρκική Γλώσσα ΙV»

7121202598/30.4.2018

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ «Αλβανική Γλώσσα IΙ»
«Αλβανική Γλώσσα ΙV»
«Ρουμανική Γλώσσα IΙ»

6984127775/30.4.2018

6. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
«Τουρκική Γλώσσα IΙ»
3611643301/30.4.2018
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Παν/μίου Μακεδονίας για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω
προσλήψεων: 3639/30.4.2018).
Με τις 3946/30.4.2018, 3947/30.4.2018, 3948/30.4.2018, 3931/30.4.2018, 3949/30.4.2018 και 3950/30.4.2018 πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εκδόθηκαν σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 1268/1982, του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ Α΄ 112) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του ν. 3653/2008
(ΦΕΚ Α΄ 49), του άρθρου 79 παρ. 6 περ. ιδ΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167), του άρθρου 13 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ
Α΄ 156), του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 τ.Α΄), του άρθρου 78 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258), του
άρθρου 2 παρ. 14 και του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ
Α΄ 14), του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4440/2016
(ΦΕΚ Α΄ 224), του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83), τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 12 και 153
παρ. 7 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74), β) την αριθμ. πρωτ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/3.11.2017 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (κατανομή πιστώσεων ...στα Πανεπιστήμια ...), γ) την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ./160/30607/1.11.2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμ. 33/2006
Π.Υ.Σ., δ) την απόφαση με αριθμ. 29/27.4.2018 της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος (κατανομή πιστώσεων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας), ε) την απόφαση με αριθμ. 33/13.7.2017 της συνέλευσης του
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, στο οποίο δεν υπάρχουν τομείς (προκήρυξη γνωστικών αντικειμένων), στ) την αριθμ. πρωτ. 2954/12.2.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο, ζ) τις αποφάσεις με αριθμ. 33/13.7.2017 και 12/15.3.2018 της συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
(ανανεώσεις, επιλογή νέων), και η) τις σχετικές βεβαιώσεις γνησιότητας δικαιολογητικών, προσλαμβάνονται, αντίστοιχα, oι κατωτέρω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως Επιστημονικό Προσωπικό του
άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, προκειμένου να παράσχουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα πλαίσια των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών του εν
λόγω Τμήματος.
Η έναρξη των συμβάσεων του ως άνω αναφερόμενου Επιστημονικού Προσωπικού ορίζεται σε τουλάχιστον τρεις
(3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης περίληψης της παρούσης και η διάρκεια της σύμβασής τους ορίζεται σε δεκατρείς εβδομάδες (η έναρξη και η λήξη θα προσδιορίζεται
επακριβώς στη σύμβαση εκάστου εξ αυτών).
Η μισθοδοσία θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0212, ΚΑΕ 0224, ΚΑΕ 0244 και ΚΑΕ 0561 του τακτικού προϋπολογισμού του
Πανεπιστημίου.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Αριθμ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«Εφαρμογές Πληροφορικής
και Πολυμέσα»

1148973262/2.5.2018

ΒΑΛΕΝΤΙΝ

«Ρωσική Γλώσσα IΙ»
και
«Ρωσική Γλώσσα ΙV»

8335781713/2.5.2018

3. ΔΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«Θεωρία Οικονομικής
Μεγέθυνσης»

1021612776/2.5.2018

4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΩΞΑΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

«Μικροοικονομική Θεωρία»

2827718511/2.5.2018

1. ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ
2. ΓΕΜΙΝΤΖΗ SHATILOVA ΝΙΝΑ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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Αριθμ. βεβ. εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

5. ΜΑΡΚΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

«Τουρκική Γλώσσα ΙI»
και
«Τουρκική Γλώσσα ΙV»

7121202598/30.4.2018

6. ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΩΑΝΝΗ

«Γερμανική Γλώσσα IΙ»
και
«Γερμανική Γλώσσα ΙV»

1454354737/2.5.2018

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Παν/μίου Μακεδονίας για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω
προσλήψεων: 3936/30.4.2018).
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αριθμ. 4089/39991
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη
βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με
γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακογνωσία - Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία με έμφαση την απομόνωση, παρασκευή και μελέτη της λειτουργικότητας βιομακρομορίων».
Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής
(συν. 421/28.11.2017), την από 1.6.2016 (821/1.6.2016)
αίτηση εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 15 παρ. 15 περίπτωση ζ΄ και άρθρο 84
παρ. 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
3) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).
4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει.
5) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄ 225)
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΑΠΕΛΛΑ).
6) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), όπως αναριθμήθηκε με το άρθρ. 3 παρ. 7 του
ν. 4076/2012 (Α΄ 159).
7) Τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του ν. 4009/2011 (Α΄
195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.
2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159).
8) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με
το άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994 (Α΄ 18)) του
ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
9) Το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3282/2004 (Α΄ 208).
10) Το άρθρο 3 παρ. 13 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).
11) Το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η
παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 26 του
ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

12) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
13) Το π.δ. 134/1999 και
14) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄ 628) απόφαση
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει:
(ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας,
ως εξής:
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακογνωσία - Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία με έμφαση την
απομόνωση, παρασκευή και μελέτη της λειτουργικότητας βιομακρομορίων».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής
στον ημερήσια τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για
αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
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6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία
οι υποψήφιοι 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.
7. Οι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου
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.
Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και
των απαιτούμενων από την προκήρυξη δικαιολογητικών,
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 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 κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως 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 διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 27 Δεκεμβρίου 2017
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Με την 1364/13487/2.5.2018 πράξη της Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πατρών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρ. 16 του Συντάγματος, του άρθρ.
16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), των άρθρων 45, παρ. 3
του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), του άρθρου 30 παρ. 4 του
ν. 4452/2014 (Α΄ 17), του άρθρου 21 του ν. 2690/90 (Α΄ 45)
και των άρθρων 147 και 156 παρ. 1 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26), α) ανακαλείται η 863/8397/19.3.2018 πρά-
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ξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ
349/4.4.2018 τ.Γ΄), μόνο ως προς το σημείο που αφορά
στην αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία του
μόνιμου Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών Δημητρίου Καλπαξή του Λεωνίδα την 31η
Αυγούστου του έτους 2018, ημερομηνία λήξης του ακαδημαϊκού έτους, μέσα στο οποίο συμπλήρωνε το 67ο
έτος της ηλικίας του, λόγω του εν το μεταξύ θανάτου
του στις 17.4.2018 και β) διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη
λύση της υπηρεσιακής σχέσης του Δημητρίου Καλπαξή
του Λεωνίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, από 17.4.2018 ημερομηνία θανάτου του.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3074111116/17.4.2018).
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με την 1761/20.3.2018 πράξη του Πρύτανη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15,
16 και 17 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.1983 τ.Α΄),
όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 2, 3 και 4
του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.6.2001 τ.Α΄) αντίστοιχα,
συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3
του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.6.2002 τ.Α΄), το άρθρο 8
του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17.10.2005 τ.Α΄), το άρθρο 9
παρ. 1 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4.9.2009 τ.Α΄), τα
άρθρα 19 και 20 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011
τ.Α΄), το άρθρο 78 παρ. 3 και 4 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/6.9.2011 τ.Α΄), το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ
83/11.5.2016 τ.Α΄), το τέταρτο άρθρο του ν. 4405/2016
(ΦΕΚ 129/13.7.2016 τ.Γ΄), το άρθρο 84 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4.8.2017 τ.Α΄) και της παρ. 3 του άρθρου 9
κεφ. Γ΄ του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2.3.2018 τ.Α΄), εξελίσσεται ο Σαράκης Λάμπρος του Ευαγγέλου από μόνιμη
τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη
τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό Αντικείμενο «Δίκτυα Επικοινωνιών» του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, (αριθμ.
100/2013 π.δ., ΦΕΚ 135/5.6.2013 τ.Α΄), επειδή έχει τα
απαιτούμενα προσόντα.
(ΦΕΚ προκήρυξης 576/21.6.2017 τ.Γ΄ με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ APP2822).
(Αριθμ. βεβ. Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
3004/30.4.2018).
Ο Πρύτανης
ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΨΑΣ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην 9730/14.3.2018 προκήρυξη του Πρύτανη του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
395/17.4.2018 (τ.Γ΄):
1. Στη σελίδα 2575 στη Β΄ στήλη στον 11 στίχο από
πάνω διορθώνεται
το εσφαλμένο «όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,»
στο ορθό «όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/2.3.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις και ισχύει.»
2. Στη σελίδα 2575 στη Β΄ στήλη πάνω από τον 8 στίχο
από κάτω προστίθεται «ια) των άρθρων 16 και 17 του
ν. 1404/1983 (ΦΕΚ Α΄ 173/24.11.1983), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2,3, και 4α΄του ν. 2916/2001
(ΦΕΚ Α΄ 114/11.6.2001 αντίστοιχα, συμπληρώθηκαν και
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ
Α΄152/28.6.2002), το άρθρο 8 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ
Α΄260/17.10.2005) και το άρθρο 20 του ν. 3749/2009
(ΦΕΚ 156/4.9.2009)»
3. Στη σελίδα 2575 στη Β΄ στήλη διαγράφονται οι
στίχοι 1 έως 2 από κάτω «4. Την υπ’ αριθμ. 2/27.9.2013
Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας κατ’ άρθ. 78.
4. Στη σελίδα 2576 στη Α΄ στήλη διαγράφονται οι στίχοι 1 έως 4 από πάνω «παρ. 3 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6.9.2011), περί διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης - μονιμοποίησης μελών Ε.Π.
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2581/τ.Β΄/11.10.2013)».
5. Στη σελίδα 2577 στη Α΄ στήλη στον 1 στίχο και 2
από πάνω διορθώνεται
το εσφαλμένο «στοιχείων 11 και 12»
στο ορθό «στοιχείων 12 και 13».
Στην 6684/22.2.2018 προκήρυξη του Πρύτανη του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
249/9.3.2018 (τ.Γ΄):
1. στη σελίδα 1616 στη Α΄ στήλη στον 14 στίχο από
κάτω διαγράφεται το εσφαλμένο άρθρο «15».
2. Στη σελίδα 1616 στη Β΄ στήλη στον 3 στίχο από
πάνω διορθώνεται
το εσφαλμένο «του ν. 4009/2011»
στο ορθό «του άρθρου 19 του ν. 4009/2011».
3. Στη σελίδα 1616 στη Β΄ στήλη στον 6 στίχο από
πάνω διορθώνεται
το εσφαλμένο «όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,»
στο ορθό «όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.
4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/2.3.2018) Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις και ισχύει».
4. Στη σελίδα 1616 στη Β΄ στήλη διαγράφονται οι
στίχοι 3 έως και 8 από κάτω «4. Την αριθμ. 2/27.9.2013
κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας κατ’ άρθ. 78 παρ. 3 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6.9.2011), περί διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης - μονιμοποίησης μελών Ε.Π.
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2581/τ.Β΄/11.10.2013).»
και τα επόμενα αυτού αναριθμούνται αντίστοιχα.
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5. Στη σελίδα 1618 στη Β΄ στήλη από κάτω στίχοι 6
έως και 9 διορθώνεται
το εσφαλμένο «Η προκαλούμενη δαπάνη, το ύψος της
οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από
τον προϋπολογισμό του έτους 2018 του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»
στο ορθό «Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).
(Από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας)
Ι

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την ΔΑΑΔ 21378/3.5.2018 απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και
Αιγαίου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: του
ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3527/2007
(Α΄ 25), του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, τις διατάξεις του
ν. 4238/2014 όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4486/2017,
του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4370/2016
(Α΄ 37), την Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.3.2016 απόφαση
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία
δημοσιεύθηκε στο 839/30.3.2016 ΦΕΚ τ.Β΄ και συμπληρώθηκε με την Α2β/Γ.Π.οικ.34879/17.5.2016 (Α΄ 1469),
του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) την Α2β/Γ.Π.οικ.31275/25.4.2017
Διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας ,καθώς
και: την αίτηση μετάταξης του υπαλλήλου Ηλιάκη Ιωάννη του Μιχαήλ κατηγορίας / κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών του 2ου Κ.Υ. Περιστερίου, τη θετική εισήγηση
της Διοίκησης του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», τη θετική εισήγηση
της Διοικήτριας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, τη
βεβαίωση ύπαρξης κενής οργανικής θέσης του φορέα
υποδοχής (8571/8.3.2018 έγγραφο) καθώς και τη δέσμευση αυτής (13138/16.4.2018 έγγραφο), μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος Ηλιάκης Ιωάννης του Μιχαήλ
κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών στο
ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» σε κενή οργανική θέση κατηγορίας και
κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής και με το βαθμό που
κατέχει, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον
κρατικό προϋπολογισμό.
Η Διοικήτρια
ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
Ι

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Με την 17451/30.4.2018 απόφαση του Διοικητή της
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152
και 156 του ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση
της Σοφίας - Αθηνάς Καραμπατζάκη του Σάββα, μονίμης
υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας 25ης Μαρτίου αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και
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Θράκης κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Οδοντοτεχνιτών, με
το βαθμό Γ΄ και το 3ο ΜΚ, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, σύμφωνα με την
06/5.10.2016 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού
Συμβουλίου για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης και
τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται σε αυτήν.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1236339369/30.4.2018).
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του Θεοδώρου κατηγορίας ΔΕ, κλάδου βοηθών νοσηλευτικής με Α΄ βαθμό και το 9ο μισθολογικό κλιμάκιο,
από 2.5.2018, (ημερομηνία πρώτης αίτησης 16.4.2018).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1138876713/2.5.2018).
Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ
Ι

Ο Διοικητής
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ
Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Με την 215/3.5.2018 διαπιστωτική πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«Γ. Παπανικολάου» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα
148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση
της μονίμου υπαλλήλου Μαυροκεφαλίδου Δέσποινας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην Π/4066/13.2.2018 απόφαση του Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 474/τ.Γ΄/27.4.2018, στη σελίδα 3170, στην α΄ στήλη,
στον 20ο στίχο, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «... ΜΟΡΑΪΤΗ...».
στο ορθό: «... ΜΩΡΑΪΤΗ...».
(Από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Γ’ 555/16.05.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης 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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*03005551605180012*

