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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 641
20 Ιουνίου 2013

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Aριθµ. 1213014894
Προκήρυξη µιας (1) θέσης Καθηγητή της Ιατρικής Σχο−
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµί−
δας µε γνωστικό αντικείµενο «Παθολογία − Γαστρε−
ντερολογία».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 26−3−13 λαµβάνοντας υττόψη την
από 4−3−13 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύµφωνα µε
τις διατάξεις:
1) της παρ. 2 και 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011
(195 Α΄),
2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν.2083/92 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α΄).
3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007,
4) της παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/82 (87 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε τελικώς µε την παρ. 3 του αρθ. 4 του
ν. 2517/97 (160 Α΄),
5) της παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικα−
ταστάθηκε µε την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν.2083/1992
και ισχύει µε τα άρθρα 17 και 18 του ν.4009/11 (195 Α΄),
6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997,
7) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
ν.1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
8) και του Π.∆.134/99 (132 Α΄).
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για
την πλήρωση µίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ
Ιατρική Σχολή.
Τοµέας Παθολονίας (Γ.Σ. 13−3−13).
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό αντικείµενο «Παθολογία−
Γαστρεντερολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στη Γραµ−
µατεία του Τµήµατος την υποψηφιότητα τους µέσα σε

αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµερο−
µηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δηµοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ηµερήσιο Τύπο µαζί µε όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
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 ∆ΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιµίας.
2. Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτό−
τυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστηµονικά δη−
µοσιεύµατα.
− Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό µέσο)
και σε ένα αντίτυπο έντυπης µορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος και θα είναι στη
διάθεση όλων των µελών του εκλεκτορικού σώµατος,
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης
που συµµετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ'όλη
τη διάρκεια αυτής.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α/βαθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισµού. Προκειµένου για πολίτες
κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισµού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι
δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόµιµα από
αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανική Πράξης διορισµού
τους. Το κώλυµα της µη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει γιο πολίτες κράτους − µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όµοιο κώλυµα διορισµού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ι πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούµενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν µπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τΐι πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2013
Ο Πρύτανης
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
F
Αριθµ. 1213014898
Προκήρυξη µιας (1) θέσης Καθηγητή της Ιατρικής Σχο−
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε
γνωστικό αντικείµενο «Καρδιολογία».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 26−3−13, λαµβάνοντας υπόψη την
από 19−3−13 αίτηση εξέλιξης Καθηγητή και σύµφωνα µε
τις διατάξεις:
1) της παρ. 3 και 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011
(195 Α),
2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν.2083/92 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α΄),
3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007,
4) της παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/82 (87 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε τελικώς µε την παρ. 3 του αρθ. 4 του
ν. 2517/97 (160 Α΄),
5) της παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 26 του άρθρου 28 του
ν.2083/1992,
6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997,
7) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
ν.1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
8) και του Π.∆.134/99 (132 Α΄).
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για
την πλήρωση µίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Σ. 21/3/13).
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Καρδιολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στη Γραµ−
µατεία του Τµήµατος την υποψηφιότητα τους µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµερο−
µηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δηµοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ηµερήσιο Τύπο µαζί µε όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
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 ∆ΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιµίας.

2. Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτό−
τυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστηµονικά δη−
µοσιεύµατα.
− Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό µέσο)
και σε ένα αντίτυπο έντυπης µορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος και θα είναι στη
διάθεση όλων των µελών του εκλεκτορικού σώµατος,
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης
που συµµετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ'όλη
τη διάρκεια αυτής.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α/βαθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισµού. Προκειµένου για πολίτες
κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισµού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι
δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούµενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
µπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονοµικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Απριλίου 2013
Ο Πρύτανης
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
F
Αριθµ. 1213014388/10.4.2013
Προκήρυξη µίας (1) θέσης καθηγητή της Ιατρικής Σχο−
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµί−
δας µε γνωστικό αντικείµενο «Αναισθησιολογία−Θε−
ραπεία Πόνου».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών
στην συνεδρίαση της 25−2−13 λαµβάνοντας υπόψη την
από 21−1−13 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύµφωνα µε
τις διατάξεις:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
1) της παρ. 2 και 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011
(195 Α΄),
2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν.2083/92 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α΄),
3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007,
4) της παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/82 (87 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε τελικώς µε την παρ. 3 του αρθ. 4 του
ν. 2517/97 (160 Α΄),
5) της παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικα−
ταστάθηκε µε την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν.2083/1992
και ισχύει µε τα άρθρα 17 και 18 του ν.4009/11 (195 Α΄),
6) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997,
7) της περιπτ. iii της παρ. 5 του άρθρου 14 του
ν.1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 3282/2004 (208 Α΄) και
8) και του Π.∆.134/99 (132Α΄).
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για
την πλήρωση µίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ
Ιατρική Σχολή.
Τοµέας Χειρουρνικής (Γ.Σ. 20−2−13).
− Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθµίδας µε γνωστικό αντικείµενο «Αναισθη−
σιολογία−Θεραπεία Πόνου».
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στη Γραµ−
µατεία του Τµήµατος την υποψηφιότητα τους µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµερο−
µηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δηµοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ηµερήσιο Τύπο µαζί µε όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί µε την αίτηση πρέττει 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 ∆ΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιµίας.
2. Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτό−
τυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστηµονικά δη−
µοσιεύµατα.
− Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό µέσο)
και σε ένα αντίτυπο έντυπης µορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος και θα είναι στη
διάθεση όλων των µελών του εκλεκτορικού σώµατος,
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης
που συµµετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ'όλη
τη διάρκεια αυτής.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄/βαθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισµού. Προκειµένου για πολίτες
κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
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που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισµού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι
δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όµοιο κώλυµα διορισµού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή µεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούµενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν
µπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονοµικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013
Ο Πρύτανης
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
F
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθµ. 2139
Προκήρυξη θέσης µέλους διδακτικού ερευνητικού προ−
σωπικού (∆ΕΠ) του Τµήµατος Επιστήµης Ζωικής Πα−
ραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών στη βαθµίδα του Καθηγητή
µε γνωστικό αντικείµενο «Φυσιολογία Αποδόσεων
των Αγροτικών Ζώων».
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Επιστήµης Ζωικής Παραγω−
γής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστη−
µίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 18.02.2013 λαµβάνο−
ντας υπόψη την από 30.10.2012 αίτηση εξέλιξης µέλους
∆ΕΠ και σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
2. Της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
3. Του άρθρου 48 του Ν. 4115/2013.
4. Της παρ. 2 του κεφ. Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992
(159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
23 του Ν. 3549/2007 (69 Α΄).
5. Του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007.
6. Της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς µε την παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 2517/1997 (160 Α΄).
7. Της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 26 του άρθρου 28 του
Ν.2083/1992.
8. Του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 134/1999, αποφάσισε
την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση
µιας θέσης ∆ΕΠ ως εξής:
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλ−
λιεργειών.
Μία (1) θέση ∆.Ε.Π. στη βαθµίδα του Καθηγητή, µε
γνωστικό αντικείµενο «Φυσιολογία Αποδόσεων των
Αγροτικών Ζώων».
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Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στη
Γραµµατεία του Τµήµατος Επιστήµης Ζωικής Παρα−
γωγής και Υδατοκαλλιεργειών (τηλ. 210 5294414) την
υποψηφιότητα τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία του εγγράφου της
ανακοίνωσης της δηµοσίευσης της Προκήρυξης αυτής
στον ηµερήσιο τύπο µαζί µε όλα τα αναγκαία για την
κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί µε την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχε−
τικές βεβαιώσεις ισοτιµίας τους από το ∆ΟΑΤΑΠ ή
αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιµίας.
2. Βιογραφικό Σηµείωµα.
3. Αναλυτικό υπό µνη µα για τα υπο βαλλόµενα πρω−
τότυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
4. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή και άλλα επιστηµονικά δη−
µοσιεύµατα.
− Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική µορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό µέσο)
και σε ένα αντίτυπο έντυπης µορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος και θα είναι στη
διάθεση όλων των µελών του, που συµµετέχουν στην
εν λόγω διαδικασία και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία, που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισµού. Προκειµένου για πολίτες
κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους, την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία,
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισµού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους − 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 µεταπτυχια−
κό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. 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 προκαλούµενη δαπάνη της οποίας το ύψος δε µπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ

XAΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αριθµ. 41916
Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τµήµατος
Επιστήµης ∆ιαιτολογίας − ∆ιατροφής του Χαροκο−
πείου Πανεπιστηµίου, µε γνωστικό αντικείµενο «∆ι−
ατροφή του Ανθρώπου και Τρόφιµα».
Η Συνέλευση του Τµήµατος Επιστήµης ∆ιαιτολογί−
ας − ∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου στη
συνεδρίαση της υπ’ αριθµ. 3η/28.02.2013, λαµβάνοντας
υπόψη την από 21.02.2013 αίτηση εξέλιξης Λέκτορα µε
θητεία και σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1) της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 77, της παρ.
1 του άρθρου 17, των παρ. 2 και 4 του άρθρου 18 και
της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (195 Α΄),
2) της παρ. 5β του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5β του άρθρου
5 του ν. 4076/2012 (159 Α΄) και τροποποιήθηκε τελικώς
µε την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (24 Α΄),
3) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4076/2012 (159 Α΄),
4) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του
ν.2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),
5) της παρ. 3 του άρθρου 14. του ν. 1268/1982 (87 Α΄),
6) της παρ. 5 α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (87
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς µε την παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (160 Α΄),
7) της ερµηνευτικής εγκυκλίου υπ’ αριθµ. Φ. 122.1/
350/141732/Β2/9−12−2011, ανακοινοποιηµένης στο ορθό
στις 20−12−2011,
8) της υπ’ αριθµ. 154/10.05.2012 (1759 Β΄) απόφασης της
Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου «∆ιαδικα−
σίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών του
Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου κατά το άρθρο 77, παρ. 3
του ν. 4009/2011» και
9) του Π.∆. 206/1992 (97Α΄).
Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση µίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ − ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
Μια (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντι−
κείµενο «∆ιατροφή του Ανθρώπου και Τρόφιµα».
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στη Γραµ−
µατεία του Τµήµατος την υποψηφιότητα τους µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από την ηµερο−
µηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δηµοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ηµερήσιο Τύπο µαζί µε όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
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 ∆ΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για την αναγνώριση της ισοτιµίας.
2. Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Αναλυτικό υπόµνηµα για τα υποβαλλόµενα πρωτό−
τυπα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα.
4. ∆ιδακτορική διατριβή και άλλα επιστηµονικά δη−
µοσιεύµατα.
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− Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό µέσο)
και σε ένα αντίτυπο έντυπης µορφής το οποίο θα βρί−
σκεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος και θα είναι στη
διάθεση όλων των µελών του εκλεκτορικού σώµατος,
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης
που συµµετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη
τη διάρκεια αυτής.
5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας
της Α΄/βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής.
− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισµού. Προκειµένου για πολίτες
κρατών−µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής του κράτους την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισµού.
Με Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσµεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές 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 κρά−
τους−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 µεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού 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.
Η προκαλούµενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
µπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από τις πιστώ−
σεις του Υπουργείου Οικονοµικών (ειδ. Φορέα 23−200
ΚΑΕ5113).
Η προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 12 Απριλίου 2013
Ο Πρύτανης
∆ΗΜΟΣΘΕΣΗΣ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθµ. 30/5/2013/3645 πράξη του Πρύτανη
του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ195/6.9.2011
τ.Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2γ του Π.∆. 73/2013
(ΦΕΚ 119/28−5−2013 τ.Α΄) και την απόφαση της Συγκλήτου
που λήφθηκε στην 355/22−4−2013 συνεδρίαση περί έντα−
ξης των µελών ΕE∆ΙΠ και ΕΤΕΠ του Γενικού Τµήµατος
στα λοιπά Τµήµατα/Σχολές του Ιδρύµατος, εντάσσονται:
Α. Τα µέλη ΕE∆ΙΠ του Γενικού Τµήµατος στα λοιπά
Τµήµατα/Σχολές του Ιδρύµατος, ως ακολούθως:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΚΛΑ∆ΟΣ

ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ

1

Νικολακάκη
Σµαράγδη
του Μιχαήλ

ΠΕ Χηµικών

Μηχανικών
Ορυκτών
Πόρων

2

Καβελάκη Γεωργία
του Γεωργίου

ΠΕ Χηµικών

Μηχανικών
Ορυκτών
Πόρων

3

Νικάκης Ιωάννης
του Κωνσταντίνου

ΤΕ Ηλεκτρονικών

Μηχανικών
Παραγωγής
και ∆ιοίκησης

4

Πετράκης
Παναγιώτης
του Κωνσταντίνου

ΠΕ Φυσικών

Μηχανικών
Παραγωγής
και ∆ιοίκησης

5

Σεργάκη Ελευθερία
του Στυλιανού

ΠΕ Φυσικών

Ηλεκτρονι−
κών
Μηχανικών
και
Μηχανικών
Υπολογιστών

6

Σταµαθιουδάκης
Αντώνιος του Ιωάννη

ΤΕ Μηχανικών

Αρχιτεκτό−
νων
Μηχανικών

7

Σπανουδάκης
Νικόλαος του Ιωάννη

ΠΕ Μηχανικών
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
& Πληροφορικής

Μηχανικών
Παραγωγής
και ∆ιοίκησης

8

Βλαχάκης Ιωάννης
του Εµµανουήλ

ΤΕ Αναλυτών
Προγραµµατιστών
Η/Υ

Μηχανικών
Ορυκτών
Πόρων

9

Γιαννίκου Νικούλα
του Ιωάννη

ΤΕ Αναλυτών
Προγραµµατιστών
Η/Υ

Μηχανικών
Ορυκτών
Πόρων

10 Τσακιράκης
ΤΕ Αναλυτών
Νικόλαος − Λεωνίδας Προγραµµατιστών
του Νικολάου
Η/Υ

Μηχανικών
Ορυκτών
Πόρων

Β. Τα µέλη ΕΤΕΠ του Γενικού Τµήµατος στα λοιπά
Τµήµατα του Ιδρύµατος, ως ακολούθως:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ−
ΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΚΛΑ∆ΟΣ

ΤΜΗΜΑ/
ΣΧΟΛΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ

1

Καντηλιεράκης
Ιωάννης
του Ιωάννη

ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών

Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

2

Σγουροµάλλη
Αντωνία
του Εµµανουήλ

∆Ε Γραµµατέων −
∆ακτυλογράφων

Μηχανικών
Παραγωγής
και ∆ιοίκησης

Με την υπ’ αριθµ. 30/5/2013/3613 πράξη του Πρύτα−
νη του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/6.9.2011 τ. Α΄), τις διατάξεις του Π.∆. 73/2013 (ΦΕΚ
119/28−5−2013 τ. Α΄), τις αιτήσεις/δηλώσεις προτίµησης
των µελών ∆ΕΠ του Γενικού Τµήµατος, για ένταξή τους
στα λοιπά Ακαδηµαϊκά Τµήµατα και την απόφαση της
Συγκλήτου που λήφθηκε στην 355/22−4−2013 συνεδρία−
ση περί ένταξης των µελών ∆ΕΠ του Γενικού Τµήµατος
στα λοιπά Τµήµατα/Σχολές του Ιδρύµατος, εντάσσονται
τα µέλη ∆ΕΠ του Γενικού Τµήµατος στα λοιπά Τµήµα−
τα/ Σχολές του Ιδρύµατος, ως ακολούθως:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙ∆Α

ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ
ΕΝΤΑΞΗΣ

1.

Αγγελάκης ∆ηµήτριος
του Γεωργίου

Επίκουρος
Καθηγητής

Ηλεκτρονικών
Μηχανικών
και Μηχανικών
Υπολογιστών

2.

Γεντεκάκης Ιωάννης
του Βαρδή

Καθηγητής

Μηχανικών
Περιβάλλοντος

3.

Γκότσης Αλέξανδρος
του ∆ιονυσίου

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων

4.

Γρυσπολάκης Ιωακείµ
ου Νικολάου

Καθηγητής

Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων

5.

∆άρας Τρύφων
του Ιωάννη

Επίκουρος
Καθηγητής

Μηχανικών
Περιβάλλοντος

6.

∆ελής Ανάργυρος
του Ιωάννη

Επίκουρος
Καθηγητής

Μηχανικών
Παραγωγής
και ∆ιοίκησης

7.

Έλληνας ∆ηµοσθένης
του ∆ηµητρίου

Καθηγητής

Ηλεκτρονικών
Μηχανικών και
Μηχανικών
Υπολογιστών

8.

Καλλίθρακας−Κόντος
Νικόλαος του Γεωργίου

Καθηγητής

Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων

9.

Κανδυλάκης ∆ηµήτριος
του Αντωνίου

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

10.

Κονσολάκης Μιχαήλ
του Ιωάννη

Επίκουρος
Καθηγητής

Μηχανικών
Παραγωγής
και ∆ιοίκησης

11.

Λιοδάκης Γεώργιος
του Κωνσταντίνου

Καθηγητής

Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων

12.

Μαθιουδάκης Εµµανουήλ
του Νικολάου

Επίκουρος
Καθηγητής

Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων

13.

Μανουσάκη ∆άφνη
του Μανούσου

Επίκουρος
Καθηγήτρια

Ηλεκτρονικών
Μηχανικών και
Μηχανικών
Υπολογιστών

14.

Μανουσάκης Αντώνιος
του Νικολάου

Επίκουρος
Καθηγητής

Μηχανικών
Περιβάλλοντος

15.

Μαραβελάκη Παγώνα
του Βασιλείου

Επίκουρος
Καθηγήτρια

Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

16.

Μαριά Ευπραξία
του Αθανασίου

Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια

Μηχανικών
Περιβάλλοντος

17.

Μουσταϊζής Σταύρος
του ∆ηµητρίου

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Μηχανικών
Παραγωγής
και ∆ιοίκησης

18.

Παντινάκης Απόστολος
του Εµµανουήλ

Επίκουρος
Καθηγητής

Ηλεκτρονικών
Μηχανικών
και Μηχανικών
Υπολογιστών

19.

Παπαδοπούλου Ελένη
του Φιλίππου

Καθηγήτρια

Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων

20.

Πατέλης ∆ηµήτριος
του Σπυρίδωνα

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Μηχανικών
Παραγωγής
και ∆ιοίκησης

21.

Πετράκης Μίνως
του Αριστείδη

Επίκουρος Κα−
θηγητής

Ηλεκτρονικών
Μηχανικών και
Μηχανικών
Υπολογιστών

22.

Προβιδάκης Κωνσταντίνος
του Παναγιώτη

Καθηγητής

Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

23.

Σαριδάκης Ιωάννης
του Γεράσιµου

Καθηγητής

Μηχανικών
Παραγωγής
και ∆ιοίκησης

24.

Σταυρουλάκη Μαρία
του Ελευθερίου

Λέκτορας

Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

25.

Σωτηρόπουλος ∆ηµήτριος
του Αναστασίου

Καθηγητής

Μηχανικών
Παραγωγής
και ∆ιοίκησης

26.

Τσοµπανάκης Ιωάννης
του Εµµανουήλ

Αναπληρωτής
Καθηγητής

Μηχανικών
Περιβάλλοντος

27.

Φραγκοµιχελάκης Μιχαήλ
του Ευαγγέλου

Επίκουρος
Καθηγητής

Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών

Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β. ∆ΙΓΑΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Με την υπ’ αριθµ. 6564/13−5−2013 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστηµίου Πατρών, που εκδόθηκε συµφωνά µε
τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011 και
την υπ’ αριθµ. 476/8−3−2012 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστηµίου Πατρών (ΦΕΚ 1141/10−4−2012), διορίζεται η
µόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωργία Γκότση του Πέτρου
σε µόνιµη θέση της βαθµίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή
του Τµήµατος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε
γνωστικό αντικείµενο «Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλο−
λογία» (ΦΕΚ προκήρυξης 437/11−4−2012 ΦΕΚ. τ.Γ΄).
(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε ΥΠΑΙΘΠΑ 7630/4−6−2013).
Με την υπ’ αριθµ. 7155/20−5−2013 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Πατρών, που εκδόθηκε συµφωνά µε τις δι−
ατάξεις του άρθρου 25 του Ν 3549/2007 και των άρθρων
20 και 77 του Ν. 4009/2011, διορίζεται ο µόνιµος Αναπληρω−
τής Καθηγητής Βασίλειος Παππάς του Γεωργίου, σε µόνιµη
θέση της βαθµίδας του Καθηγητή του Τµήµατος Αρχιτεκτό−
νων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη−
µίου Πατρών, µε γνωστικό αντικείµενο «Πληροφορική στο
Σχεδιασµό τον Χώρου», (ΦΕΚ προκήρυξης 598/25−8−2011 τ.Γ΄).
(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε ΥΠΑΙΘΠΑ 7630/4−6−2013).
Με την υπ’ αριθµ. 6203/10−5−2013 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Πατρών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις δι−
ατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011 και την υπ’
αριθµ. 476/8−3−2012 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστη−
µίου Πατρών (ΦΕΚ 1141/10−4−2012), διορίζεται ο µόνιµος Ανα−
πληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Σαµπατακάκης του Στεφά−
νου, σε µόνιµη θέση της βαθµίδας του Καθηγητή του Τοµέα
Εφαρµοσµένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής του Τµήµατος Γε−
ωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Πατρών, µε γνωστικό αντικείµενο «Περιβαλλοντική Τεχνική
Γεωλογία», (ΦΕΚ προκήρυξης 879/27−8−2012 τ.Γ΄).
(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε ΥΠΑΙΘΠΑ 7630/4−6−2013).
Με την υπ’ αριθµ. 5227/9−5−2013 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Πατρών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις δι−
ατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011 και την
υπ’ αριθµ. 476/8−3−2012 απόφαση της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστηµίου Πατρών (ΦΕΚ 1141/10−4−2012), διορίζεται ο µό−
νιµος Επίκουρος Καθηγητής Σωτήριος Μπασκούτας του
Αγγελή, σε µόνιµη θέση της βαθµίδας του Αναπληρωτή
Καθηγητή του Τµήµατος Επιστήµης των Υλικών της Σχο−
λής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε
γνωστικό αντικείµενο «Σχεδιασµός−ανάπτυξη ή/και µελέ−
τη φυσικών ιδιοτήτων νανοφασικών υλικών τεχνολογικού
ενδιαφέροντος» (ΦΕΚ προκήρυξης 736/30−7−2012 ΦΕΚ τ.Γ΄).
(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε ΥΠΑΙΘΠΑ 7630/4−6−2013).
Με την υπ’ αριθµ. 5806/10−5−2013 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Πατρών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις δι−
ατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011 και την υπ’
αριθµ. 476/8−3−2012 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι−
στηµίου Πατρών (ΦΕΚ 1141/10−4−2012), διορίζεται ο µόνιµος
Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος−Παύλος Χορς του Μάριου
σε µόνιµη θέση της βαθµίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή
του Τοµέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανι−
κής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε γνωστικό αντικεί−
µενο «Υδραυλική Μηχανική µε Έµφαση στη Ρευστοµηχανι−
κή (ΦΕΚ προκήρυξης 737/30−7−2012 ΦΕΚ τ.Γ΄).
(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε ΥΠΑΙΘΠΑ 7630/4−6−2013).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Με την υπ’ αριθµ. 5804/10−5−2013 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστηµίου Πατρών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011 και
την υπ’ αριθµ. 476/8−3−2012 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστηµίου Πατρών (ΦΕΚ 1141/10−4−2012), διορίζεται ο
µόνιµος Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος ∆ήµας του
Αναστασίου, σε µόνιµη θέση της βαθµίδας του Καθηγητή
του Τοµέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μη−
χανικής του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτε−
χνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε γνωστικό
αντικείµενο «Υδραυλική Μηχανική µε Έµφαση στην Πα−
ράκτια Υδραυλική», (ΦΕΚ προκήρυξης 737/30−7−2012 τ.Γ΄).
(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε ΥΠΑΙΘΠΑ 7630/4−6−2013).
Με την υπ’ αριθµ. 6202/13−5−2013 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστηµίου Πατρών, που εκδόθηκε συµφωνά µε
τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4009/2011 και
την υπ’ αριθµ. 476/8−3−2012 απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστηµίου Πατρών (ΦΕΚ 1141/10−4−2012), διορίζεται ο
µόνιµος Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παπαθεο−
δώρου του Σωτηρίου, σε µόνιµη θέση της βαθµίδας του
Καθηγητή του Τοµέα Γενικής−Θαλάσσιας Γεωλογίας και
Γεωδυναµικής του Τµήµατος Γεωλογίας της Σχολής Θε−
τικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε γνω−
στικό αντικείµενο «Περιβαλλοντική Γεωλογική Ωκεανο−
γραφία», (ΦΕΚ προκήρυξης 892/28−8−2012 τ.Γ΄).
(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε ΥΠΑΙΘΠΑ 7630/4−6−2013).
Με την υπ’ αριθµ. 5078/9−5−2013 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Πατρών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 21 και 25 του Ν. 3549/2007 καθώς
και του άρθρου 24 του ιδίου Νόµου όπως αυτό αντικα−
ταστάθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρ−
θρου 34 του Ν. 3848/2010, τις διατάξεις των υπ’ αριθµ.
38913/Β1/23−4−2007 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007 τ.Β΄) άρθρου 1
και Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ 1466/ 13−8−2007
τ.Β΄) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου και 20 του Ν. 4009, διορίζεται ο µε θητεία
Λέκτορας Αθανάσιος Πολυµένης του Γεωργίου−Θεοδώ−
ρου σε θέση µε θητεία της βαθµίδας του Επίκουρου
Καθηγητή του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Πατρών, µε γνωστικό αντικείµενο «Οι−
κονοµετρία και Ποσοτικές Μέθοδοι», (ΦΕΚ προκήρυξης
295/13−5−2009 τ.Γ΄).
(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε ΥΠΑΙΘΠΑ 7630/4−6−2013)
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθµ. 1852/25.04.2013 πράξη του Αντι−
καταστάτη Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννή−
σου σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 77 παρ. 3,
5 του Ν. 4009/2011, τη διάταξη του άρθρου 18, 19, 20
του Ν.4009/2011 και την υπ’ αριθµ. 2/19.09.2012 Απόφαση
της 35ης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου «Ανάθεση Αρµοδιοτήτων
στους Αντιπρυτάνεις − Καθορισµός µονάδων και επιτρο−
πών που εποπτεύονται από τον Αντικαταστάτη Πρύτανη»
(ΦΕΚ 2831/22.10.12 τ.Β΄), διορίζεται (εξελίσσεται) η Λέκτωρ
Μαρία Ιωακειµίδη του Νικολάου, σε θέση Επίκουρου Κα−
θηγητή στο Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλη−
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τισµού της Σχολής Επιστηµών Ανθρώπινης Κίνησης και
Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µε
γνωστικό αντικείµενο «Οικονοµικά και ∆ιοίκηση Ανθρώ−
πινων Πόρων», επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα.
(∆ηµοσίευση σχετικής προκήρυξης στο ΦΕΚ 827/
16.08.12 τ.Γ΄)
(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε ΥΠΑΙΘΠΑ 7633/4−6−2013).
Με την υπ’ αριθµ. 2124/15.05.13 πράξη του Αντικαταστά−
τη Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου σύµφωνα
µε την διάταξη του άρθρου 77 παρ. 3, 5 του Ν.4009/2011,
τη διάταξη του άρθρου 18, 19, 20 του Ν.4009/2011 και την
υπ’ αριθµ. 2/19.09.2012 απόφαση της 35ης Συνεδρίασης
του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Πελο−
ποννήσου «Ανάθεση Αρµοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις
− Καθορισµός µονάδων και επιτροπών που εποπτεύο−
νται από τον Αντικαταστάτη Πρύτανη» (ΦΕΚ 2831/22.10.12
τ.Β΄), διορίζεται (εξελίσσεται) η Λέκτωρ Αντωνία Μερτύ−
ρη του Ανάργυρου, σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο
Τµήµα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µε γνωστικό αντι−
κείµενο «Ιστορία της Τέχνης και Κοινωνία κατά τους
Νεότερους Χρόνους», επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα.
(∆ηµοσίευση σχετικής προκήρυξης στο ΦΕΚ 426/11.04.12 τ.Γ΄).
(Αριθµ. βεβ. Υ∆Ε ΥΠΑΙΘΠΑ 7633/4−6−2013).
Με την υπ’ αριθµ. 2650/04−06−2013 πράξη του Αντι−
καταστάτη Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54
του Π.∆. 410/1988 διαπιστώνεται η λύση σύµβασης ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Γεωρ−
γίου Γκιολή του Σωτηρίου, που υπηρετούσε µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου, χρόνου, σε συνι−
στώµενη προσωρινή θέση η οποία καταργείται από την
αποχώρηση του, κλάδου ΥΕ Τεχνιτών Μηχανοτεχνιτών
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µε αποδοχές 5ου
Μ.Κ. του βαθµού Γ΄ της κατηγορίας του, από 03−06−2013
ηµεροµηνία έγγραφης καταγγελίας του.
(Αριθµ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 8011911862/04−06−2013).
Ο Αντικαταστάτης Πρύτανη
Ο Αντιπρύτανης Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
F
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
Με την υπ’ αριθµ. Φ.7/3014/29.5.2013 πράξη του Προέ−
δρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν.3528/2007
(Φ.Ε.Κ.26/09.02.2007 τ.Α΄) «Νέος υπαλληλικός κώδικας»,
γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται
η υπαλληλική σχέση της Παπαζώη Αγλαΐας του Βασι−
λείου, µόνιµου διοικητικού υπαλλήλου του κλάδου ∆Ε/
∆ιοικητικού − Λογιστικού µε το 3° Μ.Κ. του Γ΄ βαθµού,
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, από 17.05.2013 ηµέρα υποβολής της
δεύτερης αίτησης παραίτησης.
(Αριθµ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου ∆υ−
ναµικού του Ελληνικού ∆ηµοσίου: 9297334736/27.05.2013).
Ο Πρόεδρος
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΓΛΑΒΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
ΣΕΡΡΩΝ

Με την υπ’ αριθµ. 1258/3−6−2013 Πράξη του Προέδρου
του Τ.Ε.Ι. Σερρών, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατά−
ξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/07, γίνεται
αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλ−
ληλική σχέση της Παπαοικονόµου Πόρναλη Σοφίας του

∆ηµητρίου, υπαλλήλου κλ. TE ∆ιοικητικού−Λογιστικού µε
βαθµό Β΄ του Τ.Ε.Ι. Σερρών, στις 31−5−2013 ηµέρα υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.
(Αριθµ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
∆υναµικού του Ελληνικού ∆ηµοσίου: 3310021701/3.6.2013).
Ο Πρόεδρος
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥ∆ΗΣ
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