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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 671

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

10 Ιουλίου 2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Με την 138/3−6−2015 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών που εκδό−
θηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθ. 20 και 77 του
Ν.4009/2011 και την από 23−5−2013 απόφαση της Παν/
κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7−8−2013 τ.Β΄) διορίζεται (εξε−
λίσσεται) ο ∆ηµήτριος Θηλυκός του Μάρκου, µόνιµος
αναπληρωτής καθηγητής σε θέση καθηγητή πρώτης
βαθµίδας µε µονιµότητα του Τµήµατος Μαθηµατικών
της Σχολής Θετικών Επιστηµών µε γνωστικό αντικείµενο
«Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα», επειδή έχει τα νόµιµα
προσόντα (ΦΕΚ Προκ. 511/17−4−2014 τ.Γ΄).
(Αριθ. βεβ. Υ∆Ε Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4916/26−6−2015).
Με την 136/2−6−2015 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που εκδό−
θηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρθ. 20 και αρθ. 77
Ν. 4009/2011, και την από 23/5/2013 απόφαση της Πανεπι−
στηµιακής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7−8−2013 τ.Β΄) του Ιδρύ−
µατός µας, διορίζεται (εξελίσσεται) η Ολύβια ∆όντη του
Αριστείδη, Λέκτορας µε θητεία σε θέση καθηγητή της
βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή µε τετραετή θητεία
της Σχολής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
µε γνωστικό αντικείµενο «Βασική Γυµναστική», επειδή
έχει τα νόµιµα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 239/5−03−2013 τ.Γ΄).
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4916/26−6−2015).
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Με την αριθ. 7766/02−06−2015 πράξη του Πρύτανη
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εκδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 1) του
Ν. 3549/2007, του άρθρου 77 (παρ. 3) του Ν. 4009/2011,
διορίζεται ο µόνιµος Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρί−
δων Βουτσινάς του Γρηγορίου ύστερα από εξέλιξη σε
µόνιµη θέση Καθηγητή της βαθµίδας του Καθηγητή
πρώτης βαθµίδας στον Τοµέα Ρευστών της Σχολής
Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, µε
γνωστικό αντικείµενο: «Εξωτερική Αεροδυναµική, Αερο−

ελαστικότητα και Αερακουστική», επειδή έχει τα νόµιµα
προσόντα.
Η προκήρυξη της θέσης στη βαθµίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθµίδας δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 1122/
22−08−2014 τ.Γ΄.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4916/26−6−2015).
Με την αριθ. 8191/05−06−2015 πράξη του Πρύτανη
τσυ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εκδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 (παρ. 1) του
Ν.3549/2007, του άρθρου 77 (παρ. 3) του Ν. 4009/2011,
διορίζεται η µόνιµη Λέκτορας Αικατερίνη Νάνου−Γιάν−
ναρου του Ιωάννη ύστερα από εξέλιξη σε µόνιµη θέση
Καθηγητή της βαθµίδας του Επίκουρου Καθηγητή στον
Τοµέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής
Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, µε γνωστι−
κό αντικείµενο: «Υδραυλική επιφανειακών και υπόγειων
νερών µε έµφαση στην αλληλεπίδρασή τους», επειδή
έχει τα νόµιµα προσόντα.
Η προκήρυξη της θέσης στη βαθµίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 1062/20−094−2013 τ.Γ΄.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4916/26−6−2015).
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΟΛΙΑΣ
F
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Με τη µε αριθ. 4024/08.06.2015 πράξη του Πρύτανη
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που εκδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16, 18, 19, 20 και
77 (παρ. 3 και 4α) του Ν. 4009/2011 διορίζεται ο ∆ηµή−
τριος Γεωργακόπουλος του Γεωργίου σε µόνιµη θέση
Καθηγητή βαθµίδας Αναπληρωτή Καθηγητή (εξέλιξη
από τη βαθµίδα του µόνιµου Επίκουρου Καθηγητή) µε
γνωστικό αντικείµενο «Γεωργική Μικροβιολογία» του
Τµήµατος Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής
Αγροτικής Παραγωγής, Υποδοµών και Περιβάλλοντος
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών διότι έχει τα
νόµιµα προσόντα.
Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης του Τµήµατος
Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανε−
πιστηµίου Αθηνών στην οποία διορίζεται ο ∆ηµήτριος
Γεωργακόπουλος, δηµοσιεύθηκε στις 29.04.2014 στο µε
αριθ. 551 τ.Γ΄ Φ.Ε.Κ.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4916/26−6−2015).

4520

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Με τη µε αριθ. 4021/08.06.2015 πράξη του Πρύτανη
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που εκδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 20
και 77 (παρ. 3) του Ν. 4009/2011 της παρ. 10 που προ−
στέθηκε µε το άρθρο 34 του Ν. 4115/2013 και 50 του
Ν. 4115/2013 διορίζεται ο Σεραφείµ Παπανικολάου του
Ευθυµίου σε µόνιµη θέση Καθηγητή βαθµίδας Αναπλη−
ρωτή Καθηγητή (εξέλιξη από τη βαθµίδα του µόνιµου
Επίκουρου Καθηγητή) µε γνωστικό αντικείµενο «Βιο−
τεχνολογία Τροφίµων − Βιοδιεργασίες» του Τµήµατος
Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής του Ανθρώπου της
Σχολής Τροφίµων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών διότι έχει τα νόµι−
µα προσόντα.
Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης του Τµήµατος Επι−
στήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής του Ανθρώπου του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών στην οποία διο−
ρίζεται ο Σεραφείµ Παπανικολάου, δηµοσιεύτηκε στις
09.04.2014 στο µε αριθ. 448 τ.Γ΄ Φ.Ε.Κ.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4916/26−6−2015).
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΗΣ
F
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την αριθ. 22172/25−5−2015 πράξη του Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που εκ−
δόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, τα
άρθρα 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποι−
ήθηκαν µε το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και την
Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77
παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών ∆ΕΠ του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 31/
19−1−2012 τ.Β΄), διορίζεται, µετά από εξέλιξη, η λέκτορας
µε θητεία Φανή Πεταλίδου του Αχιλλέα, σε οργανική
θέση καθηγητή, της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή
µε τετραετή θητεία, στον Τοµέα Γεωµετρίας του Τµή−
µατος Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών Επιστηµών,
επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα.
Ο διορισµός γίνεται στο γνωστικό αντικείµενο «Γεω−
µετρία µε έµφαση στις ∆ιαφορίσιµες Πολλαπλότητες».
Η προκήρυξη της θέσης δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 549/
29−4−2014 τ.Γ΄.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).
Με την αριθ. 21691/18−5−2015 πράξη του Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που εκδό−
θηκε σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, τα άρ−
θρα 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν
µε το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και την Κανονιστι−
κή Απόφαση της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του
Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών ∆ΕΠ του Αριστο−
τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 31/19−1−2012
τ.Β΄), διορίζεται, µετά από εξέλιξη, η επίκουρη καθηγή−
τρια µε θητεία Ελένη Λεονταρίδη του Κίµωνα, σε ορ−
γανική θέση καθηγητή, της βαθµίδας του µόνιµου ανα−
πληρωτή καθηγητή, στο Τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, επειδή έχει τα
νόµιµα προσόντα.
Ο διορισµός γίνεται στο γνωστικό αντικείµενο «Ισπα−
νική Γλωσσολογία: Αντιπαραθετική ανάλυση Ισπανικής
και Ελληνικής Γλώσσας». Η προκήρυξη της θέσης δη−
µοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 749/13−6−2014 τ.Γ΄.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).

Με την αριθ. 22372/29−5−2015 πράξη του Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που εκδό−
θηκε σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, τα άρ−
θρα 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν
µε το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και την Κανονιστι−
κή Απόφαση της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του
Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών ∆ΕΠ του Αριστο−
τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 31/19−1−2012
τ.Β΄), διορίζεται, µετά από εξέλιξη, ο µόνιµος αναπληρω−
τής καθηγητής Παντελεήµων Καραφίλογλου του Κων−
σταντίνου, σε οργανική θέση καθηγητή, της βαθµίδας
του µόνιµου καθηγητή πρώτης βαθµίδας, στον Τοµέα
Γενικής και Ανόργανης Χηµείας του Τµήµατος Χηµεί−
ας της Σχολής Θετικών Επιστηµών, επειδή έχει τα νό−
µιµα προσόντα.
Ο διορισµός γίνεται στο γνωστικό αντικείµενο «Κβα−
ντική Χηµεία». Η προκήρυξη της θέσης δηµοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 720/6−6−2014 τ.Γ΄.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).
Με την αριθ. 22532/29−5−2015 πράξη του Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που εκδό−
θηκε σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, τα άρ−
θρα 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν
µε το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και την Κανονιστι−
κή Απόφαση της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του
Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών ∆ΕΠ του Αριστο−
τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 31/19−1−2012
τ.Β΄), διορίζεται, µετά από εξέλιξη, ο λέκτορας µε θη−
τεία Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου, σε οργανική
θέση καθηγητή, της βαθµίδας του επίκουρου καθηγητή
µε τετραετή θητεία, στον Τοµέα Θετικών Επιστηµών και
Νέων Τεχνολογιών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµο−
τικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, επειδή
έχει τα νόµιµα προσόντα.
Ο διορισµός γίνεται στο γνωστικό αντικείµενο «Μαθη−
µατικά και η ∆ιδακτική των Μαθηµατικών». Η προκήρυξη
της θέσης δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 543/28−4−2014 τ.Γ΄.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).
Με την αριθ. 22476/29−5−2015 πράξη του Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που εκ−
δόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, τα
άρθρα 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποι−
ήθηκαν µε το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και την
Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77
παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών ∆ΕΠ του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 31/
19−1−2012 τ.Β΄), διορίζεται, µετά από εξέλιξη, ο επίκου−
ρος καθηγητής µε θητεία Ιωάννης Σαρρής του Κρίτω−
να, σε οργανική θέση καθηγητή, της βαθµίδας του µό−
νιµου αναπληρωτή καθηγητή, στον Τοµέα Χειρουργικής
του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας,
επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα.
Ο διορισµός γίνεται στο γνωστικό αντικείµενο «Ορ−
θοπαιδική». Η προκήρυξη της θέσης δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 727/6−6−2014 τ.Γ΄.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).
Με την αριθ. 22371/29−5−2015 πράξη του Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, που εκδό−
θηκε σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 3549/2007, τα άρ−
θρα 19, 20 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν
µε το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και την Κανονιστι−
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κή Απόφαση της Συγκλήτου κατ’ άρθρον 77 παρ. 3 του
Ν. 4009/2011 για τις εκλογές Μελών ∆ΕΠ του Αριστο−
τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 31/19−1−2012
τ.Β΄), διορίζεται, µετά από εξέλιξη, ο λέκτορας µε θη−
τεία ∆ηµήτριος Καϊµάρης του Ευαγγέλου, σε οργανική
θέση καθηγητή, της βαθµίδας του επίκουρου καθηγη−
τή µε τετραετή θητεία, στο Τµήµα Μηχανικών Χωρο−
ταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, επει−
δή έχει τα νόµιµα προσόντα.
Ο διορισµός γίνεται στο γνωστικό αντικείµενο «Τηλε−
πισκόπηση και Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών
(GIS)». H προκήρυξη της θέσης δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1085/26−9−2013 τ.Γ΄.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Με την αριθ. 3352/27−05−2015 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20 και 77
παρ. 3 και 5β του Ν. 4009/2011 (όπως τροποποιήθηκε
από το πρώτο ή δεύτερο εδάφιο της παρ.5 του άρ−
θρου 5 του Ν. 4076/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 34
του Ν. 4115/2013) και της κανονιστικής απόφασης αριθ.
2141/29−02−2012 (ΦΕΚ 776/15−03−2012 τ.Β΄) του Πανεπι−
στηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, διορίζεται (εξελίσσεται)
η Σοφία Παναγιωτίδου του Αναστασίου σε οργανική
θέση Καθηγητή, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγη−
τή µε θητεία, µε γνωστικό αντικείµενο «Στοχαστικές
Μέθοδοι στην Οργάνωση Παραγωγής και στον Έλεγχο
Ποιότητας» στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μα−
κεδονίας, επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα.
Η προκήρυξη της θέσης στη βαθµίδα του Επίκουρου
Καθηγητή δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 828/01−07−2015 τ.Γ΄.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).
Ο Πρύτανης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙ∆ΑΚΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την αριθ. 6645/3−6−2015 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύµφωνα
µε τις διατάξεις των αρθρ. 20 και 77 του Ν. 4009/2011,
όπως ισχύει σήµερα και την αριθ. 1322/2−2−2012 (ΦΕΚ
421/23−2−2012/τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι−
στηµίου Θεσσαλίας (αρ. συν. 104/13−1−2012), όπως ισχύει
σήµερα, διορίζεται µετά από εξέλιξη, ο Λέκτορας µε
θητεία Κωνσταντίνος Κουτουλής του Χρήστου, σε θέση
καθηγητή, της βαθµίδας του Επίκουρου Καθηγητή µε
θητεία, στο γνωστικό αντικείµενο «Παθολογία Πτηνών»
του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστηµών
Υγείας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα
νόµιµα προσόντα (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 736/10−6−2014/τ.Γ΄).
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4916/26−6−2015).
Με την αριθ. 6658/ 3−6−2015 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύµφωνα
µε τις διατάξεις των αρθρ. 20 και 77 του Ν. 4009/2011,
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όπως ισχύει σήµερα και την αριθ. 1322/2−2−2012 (ΦΕΚ
421/23−2−2012/τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι−
στηµίου Θεσσαλίας (αρ. συν. 104/13−1−2012), όπως ισχύ−
ει σήµερα, διορίζεται µετά από εξέλιξη, ο Λέκτορας µε
θητεία Γεώργιος Σαχαρίδης του Κωνσταντίνου, σε θέση
καθηγητή, της βαθµίδας του Επίκουρου Καθηγητή µε
θητεία, στο γνωστικό αντικείµενο «Μέθοδοι Επιχειρησια−
κής Έρευνας στη Βιοµηχανική ∆ιοίκηση», του Τοµέα Ορ−
γάνωσης Παραγωγής και Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης, του
Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας επειδή έχει τα
νόµιµα προσόντα (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 736/τ.Γ΄/10−6−2014).
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4916/26−6−2015).
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
F
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Με την αριθ. Α5440/4.6.2015 πράξη του Πρύτανη του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, που εκδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του
Ν. 3549/2007 και των άρθρων 19, 20 και 77 (παρ. 3, 5β
και 5γ) του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει µε το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013 και της αριθ.
18/656/4.10.2012 κανονιστικής απόφασης της Συγκλή−
του του Πανεπιστηµίου, διορίζεται ο Λέκτορας Συµεών
Παπαδόπουλος του Παντελή, σε θέση Καθηγητή, της
βαθµίδας του Επίκουρου Καθηγητή, µε τετραετή θητεία,
του Τοµέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Παιδα−
γωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής
Επιστηµών Αγωγής, του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης και στο γνωστικό αντικείµενο «Παιδαγωγική του
Θεάτρου» επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα.
(ΦΕΚ δηµοσίευσης της σχετικής προκήρυξης αριθ,
709/5.6.2014 τ.Γ΄).
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4916/26−6−2015).
Με την αριθ. Α5395/4−6−2015 πράξη του Πρύτανη του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, που εκδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του
Ν. 3549/2007 και των άρθρων 19,20 και 77 (παρ. 3, 5β
και 5γ) του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει µε το Ν.4076/2012 και το Ν.4115/2013 και της αριθ.
18/656/4.10.2012 κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου
του Πανεπιστηµίου, διορίζεται ο Λέκτορας µε θητεία
Φίλιππος Φαρµάκης του Βασιλείου, σε θέση Καθηγη−
τή, της βαθµίδας του Επίκουρου Καθηγητή µε τετρα−
ετή θητεία, του Τοµέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας
Συστηµάτων Πληροφορικής του Τµήµατος Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πο−
λυτεχνικής Σχολής, του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης και στο γνωστικό αντικείµενο «Μικροηλεκτρο−
νική: Μικροηλεκτρονική τεχνολογία κατασκευής µικρο−
ηλεκτρονικών στοιχείων και συστηµάτων» επειδή έχει
τα νόµιµα προσόντα.
(ΦΕΚ δηµοσίευσης της σχετικής προκήρυξης αριθ.
709/5−6−2014 τ.Γ΄).
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4916/26−6−2015).
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Με την υπ’ αριθ. 12458/18−05−2015 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4115/2013, του Ν. 4076/2012, των
άρθρων 19, 20 και 77 παρ. 1, 3 και 5 β, γ, του Ν. 4009/2011,
της Πρυτανικής πράξης αριθ. 11146/6−3−2012 (ΦΕΚ 878/
20−03−2012 τ.Β΄) της Κανονιστικής Απόφασης της Συ−
γκλήτου (αρ. συν. 983/1−3−2012) και ε) του Ν. 3549/2007
(άρθρο 25 παρ. 1), διορίζεται (εξελίσσεται) η Λέκτορας
(µε θητεία) Τσαµπούρη Σοφία του Ευσταθίου, σε θέση
Καθηγητή της βαθµίδας του Επίκουρου Καθηγητή (µε
θητεία) του Τοµέα Υγείας του Παιδιού (µε γνωστικό
αντικείµενο «Παιδιατρική µε έµφαση στην Παιδοαλλεργι−
ολογία») του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών
Υγείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νό−
µιµα προσόντα. (Η προκήρυξη της θέσης δηµοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 745/12−06−2014 τ.Γ΄).
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).
Με την υπ’ αριθ. 13599/08−06−2015 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύµφω−
να µε τις διατάξεις του Ν. 4076/2012, των άρθρων 19, 20
και 77 παρ. 1, 3 και 4β του Ν. 4009/2011, της Πρυτανικής
πράξης αριθ. 11146/6−3−2012 (ΦΕΚ 878/20−03−2012 τ.Β΄)
της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου (αρ. συν.
983/1−3−2012), διορίζεται (εξελίσσεται) ο Επίκουρος Κα−
θηγητής (µε θητεία) Μπάκας Θωµάς του Σωτηρίου µε
κωδικό ΑΠΕΛΛΑ 00000263854, σε µόνιµη θέση Καθη−
γητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του (µε
γνωστικό αντικείµενο «Εκπαιδευτική Πολιτική και ∆ιοί−
κηση της Εκπαίδευσης») του Παιδαγωγικού Τµήµατος
Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανε−
πιστηµίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα
(ΦΕΚ προκήρυξης 1381/14−10−2014 τ.Γ΄ µε κωδικό ΑΠΕΛ−
ΛΑ 00000263854)
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4916/26−6−2015).
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθ. 3336/20−5−2015 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 18 θ, 16, 18, 19,
20 και 77 παρ.1 και 3 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ 195/6−9−2011,
τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4076/2012
και το Ν. 4115/2013, την υπ’ αριθ. 258/2012 (Φ.Ε.Κ. 377/
20−2−2012, τ.Β΄) κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, διορίζεται (εξελίσσεται) ο
Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελεήµων Τρικαλίτης του
Νικολάου σε µόνιµη, οργανική και προκηρυχθείσα θέση
Καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας
του Τµήµατος Χηµείας της Σχολής Θετικών και Τεχνο−
λογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στον
Τοµέα Ανόργανης Χηµείας, µε γνωστικό αντικείµενο
«Ανόργανη Χηµεία», επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα.
Η προκήρυξη της θέσης στη βαθµίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθµίδας δηµοσιεύτηκε στο (Φ.Ε.Κ. 686/02−06−2014,
τ.Γ΄), Α∆Α: ΒΙΥ0469Β7Γ−52∆.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4916/26−6−2015).
Με την υπ’ αριθ. 4196/28−05−2015 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύµφωνα

µε τις κείµενες διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 18 θ, 16,
18,19, 20 και 77 παραγρ. 1 και 3 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ.
195/06−09−2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε
το Ν. 4076/2012 και το Ν. 4115/2013, την υπ’ αριθ. 258/2012
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης
(Φ.Ε.Κ. 377/20−02−2012, τ.Β΄), το Π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/
05−06−2013, τ.Α΄) «Κατάργηση − συγχώνευση τµηµάτων −
Μετονοµασία Σχολής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης» και την
υπ’ αριθ. 441/14−01−2014 πράξη του Πρύτανη του Πανεπι−
στηµίου Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 291/10−02−2014, τ.Β΄) «Θέµατα λει−
τουργίας της µονοτµηµατικής Σχολής Επιστηµών Υγεί−
ας του Πανεπιστηµίου Κρήτης», διορίζεται (εξελίσσεται)
η µόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια Ευµορφία Κονδύλη του
Γεωργίου σε µόνιµη, οργανική και προκηρυχθείσα θέση
Καθηγητή της βαθµίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του
Τµήµατος Ιατρικής της µονοτµηµατικής Σχολής Επιστη−
µών Υγείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στον Τοµέα Χει−
ρουργικής, µε γνωστικό αντικείµενο «Εντατική Ιατρική»,
επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα.
Η προκήρυξη της θέσης στη βαθµίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή δηµοσιεύτηκε στο (Φ.Ε.Κ. 686/02−06−2014, τ.Γ΄),
Α∆Α: ΒΙΥ0469Β7Γ− 6Τ9.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).
Ο Πρύτανης
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
F
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Με την αριθ. 4292/29−5−2015 απόφαση του Πρύτανη
του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007,
των άρθρων 78 παρ. 4, 20 και 77 παρ. 3 του 4009/2011,
τις διατάξεις του Ν. 4115/2013, την κανονιστική απόφαση
της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης ΦΕΚ υπ’ αριθ.
2867/25−10−2012/τ.Β΄ και την συνεδρίαση της Επιτροπής
Επιλογής ή Εξέλιξης της Σχολής Μηχανικών Περιβάλ−
λοντος στις 22/04/2015 διορίζεται ο Τσούτσος Θεοχά−
ρης του ∆ηµητρίου στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης
βαθµίδας, στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του
Πολυτεχνείου Κρήτης στον Τοµέα της Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης και στο γνωστικό αντικείµενο «Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας», επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα.
Η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης αυτής δη−
µοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθ. 208/20−02−2014/τ.Γ΄.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).
Με την αριθ. 4294/29−5−2015 απόφαση του Πρύτανη
του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007,
των άρθρων 20 και 77 παρ. 3 και 5β του 4009/2011, τις
διατάξεις του Ν. 4115/2013, την κανονιστική απόφαση
της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης ΦΕΚ υπ’ αριθ.
2867/25−10−2012/τ.Β΄ και την συνεδρίαση της Επιτροπής
Επιλογής ή Εξέλιξης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανι−
κών στις 16/03/2015 διορίζεται η Χατζησάββα ∆ήµητρα
του Νικολάου στη βαθµίδα της Επίκουρου Καθηγήτρι−
ας, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτε−
χνείου Κρήτης και στο γνωστικό αντικείµενο «Αρχιτε−
κτονικός Σχεδιασµός και Αστικός Σχεδιασµός», επειδή
έχει τα νόµιµα προσόντα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης αυτής δη−
µοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθ. 464/14−04−2014/τ.Γ΄.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΙΓΑΛΑΚΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Με την αριθ. 5485/25−6−2015 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας που εκδόθηκε σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 παρ. 3, 4β και
8 του Ν. 4009/2011, α) ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ του ΧΡΟΝΗ στη βαθµίδα του Μονίµου
Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείµενο «ΜΑ−
ΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» του Τµήµατος Οικονο−
µικών Επιστηµών της Σχολής Οικονοµικών και Περι−
φερειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα και β) ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
η µετατροπή της θέσης του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆Η
του ΧΡΟΝΗ σε προσωποπαγή θέση Μονίµου Επίκουρου
Καθηγητή του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών της
Σχολής Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4β
και 8 του άρθρου 77 τou Ν.4009/2011.
Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Με την υπ’ αριθ. 1279/10967/2−6−2015 πράξη της Πρυ−
τάνεως του Πανεπιστηµίου Πατρών, που εκδόθηκε συµ−
φωνά µε τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 του
Ν. 4009/2011 και την υπ’ αριθ. 5/11−7−2013 (ΦΕΚ 1960/
12−8−2013) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου
Πατρών, διορίζεται ο µε θητεία Επίκουρος Καθηγητής
Ιωάννης Καραγιάννης του Ευαγγέλου, σε µόνιµη θέση
καθηγητή της βαθµίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή
του Τοµέα Εφαρµογών και Θεµελιώσεων της Επιστήµης
τ(ον Υπολογιστών του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονι−
κών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε γνωστικό αντι−
κείµενο «Αλγοριθµικές Τεχνικές και Εφαρµογές τους»
(ΦΕΚ προκήρυξης 573/6−5−2014 τ.Γ΄).
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).
Με την υπ’ αριθ. 1278/10966/2−6−2015 πράξη της Πρυ−
τάνεως του Πανεπιστηµίου Πατρών, που εκδόθηκε σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 του
Ν. 4009/2011 και την υπ’ αριθ. 5/11−7−2013 απόφαση της Συ−
γκλήτου του Πανεπιστηµίου Πατρών (ΦΕΚ 1960/12−8−2013),
διορίζεται ο µε θητεία Λέκτορας Πολύχρονης Οικονό−
µου του ∆ηµητρίου σε θέση καθηγητή της βαθµίδας
του Επίκουρου Καθηγητή µε θητεία, του Τοµέα Τεχνο−
λογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών του Τµή−
µατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε γνωστικό αντικείµενο
«Στατιστική», (ΦΕΚ προκήρυξης 684/2−6−2014 τ.Γ΄.
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4903/24−6−2015).
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την αρ. 3321/03−06−2015 πράξη του Προέδρου του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλί−
ας που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
15 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/1983) όπως τροποποι−
ήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 2 του
Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/2001), της παρ. 1 του άρθρου 9
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/04−09−2009) σε συνδυασµό
µε την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/
Α΄/06−09−2011), των παρ. 3 και 5α του άρθρου 78, της
παρ. 4β του άρθρου 77 και των άρθρων 18 και 19 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06−09−2011/Α΄), της παρ. 13 του
άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/31−01−2013/ τ.Α΄) µε
την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 4 του άρθρου 19 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06−09−2011/Α΄), της παρ. 2 του άρ−
θρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−09−2013/Α΄) µε την
οποία αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της περίπτω−
σης α΄της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/06−09−2011/Α΄) και του άρθρου 50 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/31−01−2013/τ.Α΄), εξελίσσεται ο Γεώργιος Ασπρί−
δης του Μιχαήλ, από προσωποπαγή θέση µόνιµου Επί−
κουρου Καθηγητή, σε µόνιµη τακτική θέση βαθµίδας
Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «∆ι−
οίκηση Επιχείρησεων µε έµφαση στους ανθρώπινους
πόρους», του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της
Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλίας, καταλαµβάνοντας
κενή οργανική θέση, επειδή έχει τα νόµιµα προσόντα.
Η εξέλιξη γίνεται µε την αρ. 5866/13−10−2014 προκήρυξη
(ΦΕΚ 1285/τ.Γ/24−09−2014).
(Αριθ. βεβ. Υ.∆.Ε. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 4922/25−6−2015).
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ
F
lΕPA ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Με την υπ’ αριθ. 793/31−12−2014 απόφαση του Μητροπο−
λιτικού − Υπηρεσιακού για τους εφηµέριους Συµβουλίου
της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Σµύρνης ο Ιερέας π. Βα−
σίλειος Αυγουστίνος του Κωνσταντίνου, εφηµέριος του
Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Αργυρουπόλεως, σύµφωνα
µέ τα άρθρα 38 και 64 § 3 του Νόµου 590/1977 «Περί
του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»
(ΦΕΚ 146/31−5−1977, τ.Α΄) τα άρθρα 1 και 2 του Α.Ν.461/1968
και τα όσα προβλέπει ο Νόµος 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−
10−2011, τ.Α΄), αναδιαβαθµίζεται από την ∆Ε Μισθολογική
Κατηγορία, τον Ε΄ βαθµό και τό 1ο Μισθολογικό Κλιµάκιο
στην ΠΕ Μισθολογική Κατηγορία, τον Ε΄ βαθµό και το
Μισθολογικό Κλιµάκιο ΒΜ (Βασικός Μισθός).
Ο Μητροπολίτης
† Ο Νέας Σµύρνης ΣΥΜΕΩΝ
F
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛH ΓΡΕΒΕΝΩΝ
∆ια της υπ’ αριθ. 6/22−4−2015 αποφάσεως του Σε−
βασµιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών εκδοθείσης
συµφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38
του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκ−
κλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6
του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 και 41 παρ. 3 του
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Ν.3528/2007, την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.Κ./14/οικ.34389/
30−12−2014 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρ−
ρυθµίσεως και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβερνήσεως, την από
11−12−2014 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Ελλάδος, και την υπ’ αριθ. 4/27−4−2015 απόφαση
του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, διορίζεται ο Πέτρος
Μαµαλιόγκας του Γεωργίου ως Ιεροδιάκονος του Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου Γρεβενών και κατατάσσεται εις
την ΠΕ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και µε το ΣΤ0 Μισθο−
λογικόν Κλιµάκιον.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου ∆υνα−
µικού ΄Ελληνικού ∆ηµοσίου 1141224012/23.6.2015).
(Αριθ. βεβ. ∆ΙΠΑΑ∆ Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοι−
κητικής Ανασυγκρότησης 4111/23.6.2015).
∆ια της υπ’ αριθ. 7/24−4−2015 αποφάσεως του Σεβα−
σµιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών εκδοθείσης συµ−
φώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38
του Ν.590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκ−
κλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6
του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 και 41 παρ. 3 του
Ν.3528/2007, την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.Κ./14/οικ.34389/
30−12−2014 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρ−
ρυθµίσεως και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβερνήσεως, την από
11−12−2014 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησί−
ας τής Ελλάδος, και την υπ’ αριθ. 4/27−4−2015 απόφα−
ση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, διορίζεται ο Χρή−
στος Κουτσουράς του Σταύρου ως Ιεροδιάκονος του
Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελισµού της Θεοτό−
κου Γρεβενών και κατατάσσεται εις την ∆Ε Μισθολογι−
κήν Κατηγορίαν και µε το ΣΤ0 Μισθολογικόν Κλιµάκιον.
(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου ∆υνα−
µικού Ελληνικού ∆ηµοσίου 5106123561/23.6.2015).
(Αριθ. βεβ. ∆ΙΠΑΑ∆ Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοι−
κητικής Ανασυγκρότησης 4109/23.6.2015).
Ο Μητροπολίτης
† Ο Γρεβενών ∆ΑΒΙ∆
F
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Ε.Τ.Ε.Α. − Ν.Π.∆.∆.)
Με την υπ’ αριθ. 83417/29.06.2015 απόφαση του ∆ιοι−
κητή του Ε.Τ.Ε.Α. που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα
147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η
υπαλληλική σχέση του µόνιµου υπαλλήλου ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ του Κων/νου, κατηγορίας ∆.Ε., κλά−
δου ∆ιοικητικού−Λογιστικού, µε βαθµό Γ΄ και Μ.Κ. 4ο, κα−
τόπιν της από 22/06/2015 δεύτερης αίτησης παραίτησης
(ηµεροµηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 25/05/2015).
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου: 5811912064/23.06.2015).
Ο ∆ιοικητής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΤΑΣ
F
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθ. ∆ΑΑ∆ 24111/12163/29−6−2015 διαπιστω−
τική πράξη του ∆ιοικητή της 2ης Υγειονοµικής Περιφέ−
ρειας Πειραιώς και Αιγαίου, λύεται αυτοδίκαια σύµφωνα
µε τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, η υπαλληλική
σχέση του µόνιµου υπαλλήλου ΠΑΛΛΗ ΣΑΒΒΑ, κλάδου

ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών µε βαθµό Γ΄ και (Γ1) Μισθολο−
γικό Κλιµάκιο, σε οργανική θέση του Κ.Υ. Πολυχνίτου,
του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.),
της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαί−
ου, από 15/06/2015, ηµεροµηνία υποβολής 2ης αίτησης
παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτούµε−
νων Ελληνικού ∆ηµοσίου 4125573742/23−6−2015).
Ο ∆ιοικητής κ.α.α.
Η Υποδιοικήτρια
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ
F
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Με την αριθ. 1004/26−06−2015 Απόφαση του ∆ιοικητή της
4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,
που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν. 3599/2007, του άρθρου έβδοµου του Ν. 3755/2009,
της αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ.Μ./10424/28−05−2015 απόφα−
σης της Επιτροπής της πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
33/2006, όπως ισχύει και µετά από σύµφωνη γνώµη των
αρµοδίων συλλογικών οργάνων (Αποσπάσµατα Πρακτικών
της 4ης/18−07−2014 (θέµα 15ο) Συνεδρίασης του Πρωτοβάθ−
µιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου της 4ης Υγειονοµικής Περι−
φέρειας Μακεδονίας και Θράκης και της 12ης/24−09−2012
(θέµα 75ο) Συνεδρίασης του Α΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συµ−
βουλίου Νοσοκοµείων της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης), µετατάσσεται η µόνιµη υπάλ−
ληλος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρµοδιότητας της
4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,
Μαρίνα Αρπατζή του ∆ηµητρίου, κατηγορίας και κλάδου
∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού, στο Γενικό Νοσοκοµείο Θεσ−
σαλονίκης «Ιπποκράτειο» σε κενή οργανική θέση της ιδίας
κατηγορίας και του ιδίου κλάδου µε το βαθµό που κατέχει.
Ο ∆ιοικητής
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Με την υπ’ αριθ. 6676/5.6.2015 απόφαση της Προέ−
δρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Γενικού Νοσοκοµείου
Παίδων Αθηνών «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ανακαλείται η υπ’
αριθ. 7648/16.6.2010 απόφαση του ∆ιοικητή του Γενικού
Νοσοκοµείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», η
οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 985/15−10−2010 τ. ΝΠ∆∆,
µε την οποία µετατάχθηκε ο Γουδέλης Ιωάννης του
Κωνσταντίνου από τον Κλάδο ΥΕ Προσωπικού − Εστία−
σης − Βοηθών Μαγείρων µε ∆΄ βαθµό σε κενή οργανική
θέση του κλάδου ∆Ε Μαγείρων µε το βαθµό που κατεί−
χε, αναδροµικά από 15−10−2010, καθώς η ενέργεια του
ανωτέρω υπαλλήλου να καταθέσει πλαστό τίτλο σπου−
δών, προκειµένου να µεταταχθεί σε κλάδο ανώτερης
κατηγορίας, αποτελεί δόλια πρόκληση ή υποβοήθηση
της παρανοµίας και αίρεται ο χρονικός περιορισµός
της ανάκλησης της ∆ιοικητικής πράξης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του αρ. 21 του Ν. 2690/1999, του άρθρου 20
του Ν. 3528/2007 και των αναφερόµενων Εγκυκλίων του
Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Με την υπ’ αριθ. 6677/9.6.2015 απόφαση της Προέδρου
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γενικού Νοσοκοµείου
Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ανακαλείται η υπ’
αριθ. 14679/6.11.2003 Απόφαση του ∆ιοικητή του νοσο−
κοµείου, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 312/15.12.2003 τ.
Ν.Π.∆.∆, µε την οποία διορίσθηκε η Μάντικα Ελεονώρα
του Στυλιανού σε κενή οργανική θέση του κλάδου ∆Ε
Αδελφών Νοσοκόµων, αναδροµικά από 15.12.2003, καθώς
η ενέργεια της ανωτέρω υπαλλήλου να καταθέσει πλα−
στό τίτλο σπουδών, προκειµένου να διορισθεί, αποτε−
λεί δόλια πρόκληση ή υποβοήθηση της παρανοµίας και
αίρεται ο χρονικός περιορισµός της ανάκλησης της ∆ι−
οικητικής πράξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 21
του Ν. 2690/1999, του άρθρου 20 του Ν. 3528/2007 και
των αναφερόµενων Εγκυκλίων του Υπουργείο ∆ιοικη−
τικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Η Πρόεδρος του ∆.Σ.
ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Με την αριθ. 11/12−3−2015 πράξη της Αναπληρώτριας
∆ιοικήτριας του Γενικού Νοσοκοµείου − Κέντρου Υγείας
Λήµνου και αντί αυτής του ∆/ντού της Ιατρικής Υπη−
ρεσίας που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, την αριθµ. 3/
11−11−2014 απόφαση του ∆΄ Κ.Υ.Σ. των ∆ιασυνδεόµενων
Νοσοκοµείων Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και Γ.Ν. − Κ.Υ.
Λήµνου, µετατάσσεται η ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του
Ευστρατίου από την θέση Προσωπικού καθαριότητας
(Σιδερώτρια)ΥΕ κατηγορίας του Γενικού Νοσοκοµείου
Λήµνου σε κενή οργανική θέση ∆Ε Βοηθών Νοσηλευτών
µε τον Βαθµό και το Μ.Κ. που κατέχει.
(Αριθ. βεβ. της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
2707/10−6−2015).
Η Αναπληρώτρια ∆ιοικήτρια κ.α.α.
Ο ∆ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΕΛΑΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Με την αριθ. 262/23−6−2015 απόφαση του ∆ιοικητή
του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου
της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007,
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση µε το νοσοκο−
µείο του Αθανασάκη Εµµανουήλ του Μιχαήλ κλάδου
TE Νοσηλευτών µε βαθµό Γ΄ και ΜΚ 4, κατόπιν της από
8183/22−6−2015 δεύτερης αίτηση παραίτησης προκει−
µένου να συνταξιοδοτηθεί (πρώτη αίτηση παραίτησης
7448/5−6−2015).
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου 3184951071/23−6−2015).
Ο ∆ιοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Με την αριθ. 141/24−6−2015 απόφαση του ∆ιοικητή του
Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας, που εκδόθηκε σύµφωνα
µε τα άρθρα 153 και 156 του Ν. 3528/2007, και µε την
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αριθ. 5ο/4ης/23−6−2015 απόφαση του Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, λύεται η υπαλλη−
λική σχέση της Χριστοφορίδου Ανθούλας του Ανέστη,
µόνιµης υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκοµείου Καβάλας
κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε Γ΄ βαθµό και
ΜΚ 3, λόγω σωµατικής ανικανότητας που δεν επιτρέπει
την άσκηση άλλων καθηκόντων.
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου 5897502243/24−6−2015).
Ο ∆ιοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Με την αριθ. 16/3−6−2015 διαπιστωτική πράξη του ∆ι−
οικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Σερρών που εκδόθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 147, 148 και 156 του
Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της
µόνιµης υπαλλήλου Γκιοργκίνη Σοφίας του Ιωάννη κατη−
γορίας και κλάδου TE Νοσηλευτικής του Γενικού Νοσο−
κοµείου Σερρών µε βαθµό Γ΄ κατόπιν της από 2−6−2015
δεύτερης αίτησης παραίτησης (ηµεροµηνία πρώτης
παραίτησης 5−5−2015).
(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου 7544899262/17−6−2015).
Ο ∆ιοικητής
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ
F
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
Με την υπ’ αριθ. 2/2015 πράξη του Προέδρου του Επαγ−
γελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Ροδόπης
που εκδόθηκε ύστερα από την δηµοσίευση στο ΦΕΚ
Γ΄ 488/28.05.2015 του πίνακα διοριστέων της υπ’ αριθ.
1/6Μ/2008 Προκήρυξης του Επαγγελµατικού και Βιοτε−
χνικού Επιµελητηρίου Ροδόπης, ως αρµόδιος σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 14 − 17 του Ν. 3528/2007
και σύµφωνα µε το Π.δ. 245/1996 (ΦΕΚ Α΄ 185/19.08.1996)
«Έγκριση του Οργανισµού του Επαγγελµατικού και Βι−
οτεχνικού Επιµελητηρίου Ροδόπης», διορίζεται η ∆η−
µητριάδου Κονδυλένια του Θεόφιλου, σε συνιστώµενη
προσωποπαγή θέση κατηγορίας ∆ευτεροβάθµιας Εκ−
παίδευσης (∆Ε) κλάδου ∆Ε/∆ιοικητικού−Λογιστικού, σύµ−
φωνα µε την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.Κ/8/οικ.10790/04.05.2015
(ΦΕΚ Β΄774/04.05.2015) Απόφασης του Αν. Υπουργού
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν
και της υπ’ αριθ. 507/24.09.2014 απόφασης του Γ΄ Τµή−
µατος του ΑΣΕΠ σε εφαρµογή της υπ’ αριθ. 102/2014
αµετάκλητης δικαστικής απόφασης του ∆ιοικητικού
Εφετείου Κοµοτηνής, ως υπαλλήλου µε βαθµό Ε΄.
(Αριθ. βεβ. ∆ΙΠΑΑ∆/Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης 2983/18.06.2015).
(Αριθ. βεβ. Οικονοµικής Επιβάρυνσης της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του Επιµελητηρίου 580/18.06.2015).
(Αριθ. βεβ. εγγραφής το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υνα−
µικού του Ελληνικού ∆ηµοσίου 4868958612/18.06.2015).
Ο Πρόεδρος
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

∆΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή
2.250 €

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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