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1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     Με το από 23.12.2019 προεδρικό διάταγμα που εκδό-
θηκε με πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του ν. 4398/1929 (ΦΕΚ 308/τ.Α΄/1929) άρθρα 20, 
23 και 28

β) των άρθρων 28 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού 
της Ακαδημίας Αθηνών 

και την απόφαση της Ολομέλειας της Ακαδημίας 
Αθηνών (Συνεδρία της 13ης Ιουνίου 2019), κυρώνεται η 
εκλογή του Νεκτάριου Ταβερναράκη του Νικολάου, κα-
θηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και Προέδρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, 
ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας, στην προ-
κηρυχθείσα έδρα στον κλάδο «Νευροβιολογία/Βιολογία 
της Γήρανσης» στην Τάξη των Θετικών Επιστημών της 
Ακαδημίας Αθηνών.

    Mε το από 23.12.2019 προεδρικό διάταγμα που εκδό-
θηκε με πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του ν. 4398/1929 (ΦΕΚ 308/τ.Α΄/1929) άρθρα 20, 
23 και 28

β) των άρθρων 28 και 30 του Εσωτερικού Κανονισμού 
της Ακαδημίας Αθηνών και

την απόφαση της Ολομέλειας της Ακαδημίας Αθηνών 
(Συνεδρία της 30ης Μαΐου 2019) κυρώνεται η εκλογή 
του Hans Joachim Schellnhuber του Gottlieb, Διευθυ-
ντή του Ινστιτούτου Κλίματος του Πότσδαμ, ως αντε-
πιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας, στον κλάδο της 

Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας στην Τάξη 
των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών.

  Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

      Με την 13330 π.ε./02-01-2020 απόφαση του Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 56, 100, 152, 153, 156, 165 και 
167 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09-02-2007) κατόπιν 
της αριθ. 56/7η/05-11-2019 Γνωμάτευσης της Δευτεροβάθ-
μιας Υγειονομικής Επιτροπής Πελοποννήσου και της από 
10-12-2019 απόφασης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κο-
ρινθίας (αριθ. 27/10-12-2019 Πράξη), λύεται η υπαλληλική 
σχέση του ΤΣΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, εκπαιδευτικού 
κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου, 
με A.M. 195565, βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 9, λόγω σωματικής και 
πνευματικής ανικανότητας που δεν επιτρέπει την άσκηση 
των υπηρεσιακών του ή άλλων καθηκόντων.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2986751264/02-01-2020).

  Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

    Με την 93237/19/3.1.2020 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 27 παρ. 1 εδ.α του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-
ρων» (Α΄ 208), επαναδιορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών ο Παναγιώτης ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ του Ελευθερίου 
πρώην δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω στο ίδιο Πρωτοδικείο, 
ο οποίος έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

    Με την 87109/19/3.1.2020 πράξη του Υπουργού Δικαι-
οσύνης η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου δεύτερου του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών 
που κυρώθηκε με το ν. 2318/1995 (Α΄ 126), διαπιστώνε-
ται ότι οι παρακάτω δικαστικοί επιμελητές έχουν αποχω-
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ρήσει υποχρεωτικά από την υπηρεσία στις 31.12.2019, 
λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας τους των 68 ετών:

Από την περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών
Δημήτριος ΓΚΙΚΑΣ του Γεωργίου
Ανδρέας ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ του Ιουλιανού
Ευστάθιος ΜΩΡΑΪΤΗΣ του Ιωάννη
Δημήτριος ΡΟΪΔΗΣ του Θεοφάνη
Ηλίας TΡΙΑΝΤΟΣ του Διονυσίου
Από την περιφέρεια του Εφετείου Θεσσαλονίκης
Δημήτριος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη
Παντελής ΔΕΜΙΡΟΓΛΟΥ του Δημητρίου
Παναγιώτης ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ του Ιωάννη
Από την περιφέρεια του Εφετείου Πατρών
Δημήτριος ΤΣΙΜΠΡΗΣ του Παναγιώτη 

     Mε την 86054/19/3.1.2020 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 23 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 
(Α΄ 208), διορίζονται δικηγόροι οι παρακάτω πτυχιούχοι 
της Νομικής Σχολής που πέτυχαν στις πανελλήνιες εξε-
τάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ περιόδου 2019 για την 
περιφέρεια του Εφετείου Ιωαννίνων και έχουν τα προ-
βλεπόμενα από το νόμο προσόντα, ως εξής:

Στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας
Κατερίνα ΠΑΤΣΗ του Αλεξίου
Στο Πρωτοδικείο Αθηνών
Ευαγγελία ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ του Γεωργίου 

   Με την 94934/19/3.1.2020 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 27 παρ. 1 εδ.α του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικη-
γόρων» (Α΄ 208), επαναδιορίζεται δικηγόρος στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών η Αθηνά ΚΑΠΑΣΑΚΗ του Ευαγγέλου, 
πρώην δικηγόρος παρ’ Εφέταις στο ίδιο Πρωτοδικείο, 
η οποία έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα.

 Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α
H Προϊσταμένη Τμήματος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΣΑΝΗ 
Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

      Με την 62/2228/7-1-2020 πράξη του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 152, 155 και 156 
του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι ο υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων με βαθμό Α΄, Τριανταφύλλης 
Άγγελος του Αποστόλου, απολύεται αυτοδίκαια από την 
υπηρεσία στις 31-12-2019, λόγω συμπλήρωσης του 67ου 
έτος της ηλικίας του, δηλαδή το ανώτερο όριο παραμο-
νής στο Δημόσιο.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7814181165/3-1-2020).

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού

ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗ

4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

      Με την ΔΔΑΔ Β 1000508 ΕΞ 2020/31-12-2019 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξε-
ων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15 και 19 παρ. 3 του 
ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/02-12-2016), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 
94/τ.Α΄/27-05-2016) όπως ισχύει, καθώς και τις διατά-
ξεις του άρθρου 61 παρ. 3 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968/τ.Β΄/
22-03-2017) και σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρία-
σης της 01-03-2019 του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετατάσσεται η 
ΣΟΦΙΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου με βαθμό Α' από 
τον κλάδο ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών του 
Δήμου Κιλκίς, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή οργανι-
κή θέση του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τοποθετείται στο Τελωνείο 
Δοϊράνης. 

(Αριθμ. βεβ. Προβλέψεων στο Προϋπολογισμό εξό-
δων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: 4400/
23-12-2019).

      Με την ΔΔΑΔ Β 1000507 ΕΞ 2020/31-12-2019 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατά-
ξεων των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,13,15 και 19 παρ. 3 του 
ν. 4440/2016(ΦΕΚ 224/Α΄/02-12-2016), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 
94/Α΄/27-05-2016) όπως ισχύει, καθώς και τις διατά-
ξεις του άρθρου 61 παρ. 3 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968/Β΄/
22-03-2017) και σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρί-
ασης της 01/03/2019 του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετατάσ-
σεται η ΤΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη με βαθμό Α' 
από τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή οργα-
νική θέση του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τοποθετείται στο Γ΄ Τελω-
νείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης. 

(Αριθμ. βεβ. Προβλέψεων στο Προϋπολογισμό εξό-
δων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: 4401/
23-12-2019).

  Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

5 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

      Με την 615/31-12-2019 απόφαση του Δημάρχου Χα-
νίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, γίνεται 
αποδεκτή η αριθ. 62023/31-12-2019 αίτηση παραίτη-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3Τεύχος Γ’ 1/10.01.2020

σης του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Χανίων Μπολώτη 
Εμμανουήλ του Ηλία και λύεται η σύμβαση εργασίας του, 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

(Αριθμ. βεβ. ολοκλήρωσης διενέργειας αυτεπάγγελτου 
ελέγχου εγκυρότητας των υποχρεωτικών και λαμβανο-
μένων υπόψη κατά την πρόσληψη του ανωτέρω δικαιο-
λογητικών του οικείου Δήμου: 79/02-01-2020).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5279986911/
02-01-2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
32/03-01-2020).

  Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 Με την 108/3-1-2020 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
46 και 49 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30-8-1988), τις 
διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/16-12-2015), κα-
θώς και την αριθμ. οικ. 35784/30-5-2017 παροχή εξου-
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Συντονιστή» στους Προϊσταμένους των οργανι-
κών μονάδων αυτής (ΦΕΚ 1971/Β΄/07.06.2017), λύεται 
αυτοδίκαια η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου της υπαλλήλου Μπουμπουρίδου Όλγας του 
Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με 
Α΄ βαθμό, από 31-12-2019, ημερομηνία συμπλήρωσης 
του 67ου έτους της ηλικίας της.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1164444521/2-1-2020).

      Με την 109/3-1-2020 διαπιστωτική πράξη του Συντονι-
στή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θρά-
κης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 155 και 156 του ν. 3528/2007, τις διατάξεις του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015), καθώς και την 
αριθμ. οικ. 35784/30-5- 2017 παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντο-
νιστή» στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
αυτής (ΦΕΚ 1971/Β΄/07.06.2017), λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου Κουβουκλιώτη Κων-
σταντίνου του Παναγιώτη, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων με Α΄ βαθμό, από 31-12-2019, ημερομηνία 
συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας του.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5152510257/2-1-2020).

  Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊστάμενη του Τμήματος Διοικητικού 
Οικονομικού Ν. Ροδόπης κ.α.α
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Α. ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

       Με την 1120/30028/04-12-2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Αιγιαλείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 152 και 160 του ν. 3584/2007 λύεται αυτο-
δίκαια η υπαλληλική σχέση, του υπαλλήλου του Δήμου 
Αιγιαλείας, Μεϊντανά Αγγέλου του Ανδρέα, κατηγορί-
ας-κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α' κατόπιν της από 
04-12-2019 υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης.

(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 19-11-2019).
(Αριθμ. βεβ. γνησιότητας πιστοποιητικών σύμφωνα 

με το ν. 4305/2014:30027/04-12-2019).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1101125104/04-12-2019).
(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου: 187/03- 01-2020 ).

        Με την 858/54728/16-12-2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Αγρινίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/
Α΄/2011) το άρθρο 105 παρ. 2 και 3 του ν. 4483/2017, την 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α΄/2014) 
το π.δ. 50/2001, την αριθμ. πρωτ. 25342/11-06-2019 
αίτηση της υπαλλήλου Ιωακείμ Μαρίας του Μιχαήλ, και 
το αριθμ. 04-81/27-11-2019 απόσπασμα πρακτικού γνω-
μοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων 
OTA Ν. Αιτωλοακαρνανίας, μετατάσσεται η δημοτική 
υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου Ιωακείμ Μαρία του Μιχαήλ, κατηγορίας-
κλάδου ΥΕ Κλητήρων-Θυρωρών-Γενικών καθηκόντων με 
βαθμό Β' σε άλλη ειδικότητα, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμί-
δας, ΥΕ Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων, με μεταφορά 
της θέσης που κατέχει, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό 
του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. γνησιότητας δικαιολογητικών σύμφωνα 
με το ν. 4305/14:53489/09-12-2019) 

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρι-
νίου: 53487/09-12-2019) 

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου: 291814/03-01-2020).

  Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Πάτρας

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στην 250991/13-11-2019 απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου (Τμήμα Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. 
Πάτρας) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2326/Γ΄/13-12-2019 
και αφορά τον διορισμό στο Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρε-
στένων του Κουτσογιάννη Θεόδωρου του Παναγιώτη, 
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γίνεται διόρθωση στην σελ. 11837,στη στήλη Α΄ στο 
στίχο 50 εκ των άνω, ως εξής:

από το λανθασμένο: «Κουτσογιάννης»
στο ορθό: «Κουτσόγιαννης».

  (Από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

Ι

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      Με την οικ2657(21)/2.1.2020 πράξη της Αντιπεριφε-
ρειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 160 του 
ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 
152, 155 και 156 του ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 59 του ν. 4369/2016, διαπιστώνεται η αυτο-
δίκαιη απόλυση από την υπηρεσία του μονίμου υπαλ-
λήλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΝΙΚΗΦΟ-
ΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του Λουκά κλάδου ΠΕ Μηχανικών με 
βαθμό Α΄ στις 31.12.2019, επειδή κατά την ημερομηνία 
αυτή συμπληρώνει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της 
ηλικίας του καθότι γεννήθηκε το έτος 1952.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9761128694/2.1.2020).

  Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την 1470/07.01.2020 απόφαση της Αντιπεριφε-
ρειάρχου Ρεθύμνης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 159 και 256 του ν. 3852/2010 
και των άρθρων 155 και 156 του ν. 3528/2007 απολύε-
ται αυτοδίκαια από 31.12.2019, ημερομηνία κατά την 
οποία συμπλήρωσε το 67ο έτος της ηλικίας του, ο μόνι-
μος υπάλληλος της Περιφέρειας Κρήτης - Περιφερεια-
κής Ενότητας Ρεθύμνης Γαζανός Ιωάννης του Γεωργίου, 
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού με Α΄ 
βαθμό και 17ο Μ.Κ, λόγω ορίου ηλικίας. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1148813110/ 
07.01.2020).

  Η Αντιπεριφερειάρχης 

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
Ι

7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

      Με την 70471/23.12.2019 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία εκδόθη-

κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 (παρ. 15) 
του ν. 4485/2017, του άρθρου 29 (παρ. 2, 5 και 6) του 
ν. 4009/2011, όπως ισχύει, του άρ.27, παρ. 1, 2 και 3 του 
ν. 4386/2016, του π.δ. 118/2002, όπως ισχύει, εξελίσσεται 
ο Φίλιππος Δογάνης του Γεωργίου, μέλος Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ κατηγορίας της Σχο-
λής Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου, από τη 
βαθμίδα Β’ στη βαθμίδα Α’, από 05.06.2019, ημερομηνία 
που συμπλήρωσε πέντε (5) έτη υπηρεσίας στη βαθμίδα 
Β’, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ
Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

    Αριθμ. 5034 
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέ-

λους Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του 

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντι-

κείμενο «Φαρμακολογία». 

   Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (αριθμ. 
συνεδ. 904α/01-10-2019), λαμβάνοντας υπόψη την από 
17-09-2019 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθηγητή και 
έχοντας υπόψη:

1. την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ της 
παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

2. τις παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

3. την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17),

4. την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε 
κι ισχύει,

6. την περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και την παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

7. την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160),
8. το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69) όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει,
9. το άρθρο 9 και το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),
10. το π.δ. 134/1999 (Α' 132) «Διορισμός ή πρόσληψη 

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δη-
μόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ»,

11. το π.δ. 105/2013 (Α΄ 137), Μετονομασία Τμήματος 
και ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότη-
ση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

12. τον ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
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13. την απόφαση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 
(Β' 225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας 
(1) θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία» του Λειτουρ-
γικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα.

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου 
«Φαρμακολογία»:

Το γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία» αφορά στην 
απόκτηση γνώσεων πάνω στη φαρμακοθεραπεία, με 
έμφαση στην φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική 
του φαρμάκου, τους μηχανισμούς δράσης, τις ενδείξεις 
και αντενδείξεις, τις αλληλεπιδράσεις και την τοξικότητα 
που μπορεί να προκληθεί.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο-
ψήφιοι και να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ηλε-
κτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) στη 
δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη 
της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του ιδρύματος, ύστε-
ρα από τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης και την ανάρτηση της στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέ-
ρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο:

α) αίτηση υποψηφιότητας.
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.

4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 προσόντα εκλογής. 

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 254) όπου δε-
σμεύονται ότι έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυ-

τανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκ-
πλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

β) Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα 
κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλεγούν σε 
θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

- Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 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. 

 Ιωάννινα, 29 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 
 

   Αριθμ. 7518 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης 

μέλους Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

στον Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 

Μηχανικής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματι-

κών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μα-

θηματικά Μοντέλα και Προσομοίωση».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
(συνεδρία αριθμ. 666/06.11.2019), λαμβάνοντας υπόψη 
την από 04.11.2019 αίτηση εξέλιξης Αναπληρωτή Καθη-
γητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6 Τεύχος Γ’ 1/10.01.2020

1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ της 
παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

2. Των παρ. 10 και 13 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α΄129).

3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ.1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).

4. Της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄38), την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 
(Α΄ 142) και την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 
(Α΄13).

5. Του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

6. Της περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α΄195) και της παρ. 8 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

7. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160).
8. Του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του π.δ/τος 134/1999 (Α΄132).
10. Του π.δ/τος 105/2013 (Α΄ 137) «Ίδρυση - συγκρό-

τηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων».

11. Του ν. 4559/2018 (Α’ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

12. Της 131955/Ζ1/03.08.2018 (Φ.Ε.Κ. 465/τ. ΥΟΔΔ/ 
17.08.2018) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη και 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

13. Της απόφασης 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 (Β΄ 225) 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

14. Της εγκυκλίου 122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018 του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την 
πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ-

ΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας στον Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθη-
ματικών και Μηχανικής Έρευνας του Τμήματος Μαθημα-
τικών με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Μοντέλα 
και Προσομοίωση».

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά Μοντέλα και 

Προσομοίωση» αντιστοιχεί σε πλήρη κλάδο της Μαθη-
ματικής Επιστήμης, δηλαδή της Επιστήμης που υπη-
ρετεί το Τμήμα Μαθηματικών και ειδικότερα ο Τομέας 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας. 
Η μαθηματική μοντελοποίηση είναι μια επιστημονική 
περιοχή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, που μελετά 
συστήματα που προκύπτουν είτε από την εξέλιξη ενός 
φυσικού φαινομένου είτε από πειραματικές παρατηρή-
σεις. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης απαιτεί ισχυρό 
θεωρητικό υπόβαθρο τόσο στις Συνήθεις και στις Μερι-

κές Διαφορικές Εξισώσεις όσο και σε μεθόδους διαταρα-
χών και ασυμπτωτικής ανάλυσης καθώς και γνώση και 
χρήση αριθμητικών μεθόδων για την επίλυση (κυρίως) 
διαφορικών εξισώσεων εξελικτικού τύπου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νική την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https: //apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρ-
ξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του 
ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και την 
ανάρτησή της στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και 
η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης 
της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο 
Τύπο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ειδικότερα, οι 
υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. 

Ως τέτοια νοούνται:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
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 Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα 
πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής από-
φασης εκλογής.

3. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

4. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρεσί-

ας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, κτλ.) που 
να αποδεικνύουν τα προσόντα τους.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 254) ότι δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδο-
ση 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 δι-
ορισμού.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι οποί-
ες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλε-
γούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητη-
θεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προ-
κειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας 
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αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 
υποψήφιος.

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου 
Α΄ τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

- Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

- Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η 
μη υποβολή της αίτησης κατά τα ανωτέρω εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 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.

  Ιωάννινα, 22 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
 

    Αριθμ. 4802  
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέ-

λους Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμε-

νο «Ιατρική Φυσική-Βιοφυσική»

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (αριθμ. 
συνεδ. 904α/01-10-2019), λαμβάνοντας υπόψη την από 
05-07-2019 αίτηση εξέλιξης μόνιμου Επίκουρου Καθη-
γητή και έχοντας υπόψη:

1. την περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ την 
παρ. 2 του άρθρου 21 και τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

2. τις παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

3. την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17)

4. την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε 
κι ισχύει

6. την περ. α της παρ. 22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και την παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)

7. την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160)
8. το άρθρο 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69) όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει
9. το άρθρο 9 και το άρθρο 46 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
10. το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132) «Διορισμός ή πρόσληψη 

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δη-
μόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ»

11. το π.δ. 105/2013 (Α΄ 137), Μετονομασία Τμήματος 
και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

12. το ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,

13. την απόφαση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 (Β' 225) 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) 
θέσης μέλους ΔΕΠ ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρω-

τή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική-
Βιοφυσική» του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού 
Τομέα. 

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου "Ια-
τρική Φυσική-Βιοφυσική":

Το γνωστικό αντικείμενο της «Ιατρικής Φυσικής - Βιο-
φυσικής» ασχολείται και μελετά την εφαρμογή φυσικών 
αρχών, θεωριών και μεθόδων στην Ιατρική με στόχο την 
πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Επί-
σης, ασχολείται με την κατανόηση των φυσικών νόμων 
που διέπουν τη λειτουργία των οργανισμών. Επικεντρώ-
νεται ιδιαίτερα στο μοριακό και κυτταρικό επίπεδο των 
βιολογικών φαινομένων μελετώντας (i) αλληλεπιδράσεις 
βιολογικών μορίων με μικρά μόρια και ακτινοβολίες (ιο-
ντιζουσών και μη-ιοντιζουσών) (ii) δυναμικά φαινόμενα 
όπως αλλαγές στη δομή ως απόκριση σε κάποιο ερέ-
θισμα (iii) τη μεταφορά ιόντων και μορίων δια μέσου 
βιολογικών μεμβρανών και (iν) τη βιο-φασματοσκοπία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψή-
φιοι και να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή 
διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) στη δίμηνη απο-
κλειστική προθεσμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας 
θα ορίσει ο υπεύθυνος του ιδρύματος, ύστερα από τη 
δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης και την ανάρτηση της στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο:

α) αίτηση υποψηφιότητας
β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
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Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής. 

4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-
τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 προσόντα εκλογής. Επιπλέον:

α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 254) όπου δε-
σμεύονται ότι έχουν ήδη εκπληρώσει ή θα έχουν εκπλη-
ρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκ-
πλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

β) Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-

πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, θα 
κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλεγούν σε 
θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυτανικής πρά-
ξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

- Το πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πο-
λίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους 
την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

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

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.

  Ιωάννινα, 25 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03000011001200008*


		2020-01-10T16:42:35+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




