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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

      EΘNIKO ΚΑΙ KAΠOΔIΣTPIAKO 

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN 

Αριθμ. 44916/2020 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος 

Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 

γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Ψυχοπαθολογία. 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συνεδρίαση στις 3-9-2020) περί κατανομής τριάντα τρι-
ών (33) θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος και την 
από 18-11-2019 εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, σύμφωνα με:

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

2) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει 
με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο τέταρτο 
του ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και 
το άρθρο 9 του ν. 4521/2018,

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.  1 του άρθρου  23 του ν.  3549/2007 (Α΄  69) και 
το άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),

4) τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και 
το π.δ. 85/2013 (Α΄ 124),

5) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β΄  225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β΄ 2657) όμοιας,

6) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) την υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3-9-2020 υπουργι-

κή απόφαση περί κατανομής τριάντα τριών (33) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα, προκηρύσσει (ανοιχτή 
προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, 
ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική 
Ψυχοπαθολογία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 
θέσης:

Η Κλινική Ψυχοπαθολογία εμπεριέχει συνδυαστικά 
θεωρητική, ερευνητική και εφαρμοσμένη κλινική γνώ-
ση, με στόχο την κατανόηση, την αξιολόγηση-διάγνω-
ση και την αντιμετώπιση της ψυχικής δυσλειτουργίας, 
όπως και την προαγωγή της ψυχικής υγείας, της υπο-
κειμενικής ευεξίας και της προσωπικής ανάπτυξης του 
ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Ειδικότερα, 
η Κλινική Ψυχοπαθολογία περιλαμβάνει την αξιολόγη-
ση της ψυχικής οργάνωσης και της προσωπικότητας, 
την πολύπλευρη προσέγγιση των ψυχικών διαταραχών, 
τη διάγνωση των διαταραχών αυτών μέσω των οικείων 
εργαλείων-δοκιμασιών της κλινικής αξιολόγησης, την 
πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, καθώς και την ολι-
στική παρέμβαση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και την 
αποκατάσταση της ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων και 
ενηλίκων στα διαφορετικά πλαίσια.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr), με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της 
υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225) 
υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/
30-6-2020 (Β΄ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας), υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr), μέσα σε αποκλειστική 
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προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στον ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

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

Οι πολίτες κρατών-μελών της 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-
ταξίου 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.

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιητι-
κό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα της μη 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών 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. 

 Aθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

    Αριθμ. 44831/2020 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης καθηγητή, στη 

βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, της Ιατρι-

κής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - 

Γυναικολογία».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, μετά την απόφαση της Συγκλήτου 
(συνεδρίαση στις 3-9-2020) περί κατανομής τριάντα τρι-
ών (33) θέσεων ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος και την 
από 28-9-2020 εισήγηση της Συνέλευσης της Ιατρικής 
Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με:

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

2) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει 
με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 και το άρθρο τέταρτο 
του ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 και 
το άρθρο 9 του ν. 4521/2018,

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.  1 του άρθρου  23 του ν.  3549/2007 (Α΄  69) και 
το άρθρο 65 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),

4) τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και 
το π.δ. 85/2013 (Α΄ 124),

5) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β΄  225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β΄ 2657) όμοιας,

6) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) την υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3-9-2020 υπουργι-

κή απόφαση περί κατανομής τριάντα τριών (33) κενών 
θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα, προκηρύσσει (ανοιχτή 
προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, 
ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ
- Μία (1) κενή θέση καθηγητή, στη βαθμίδα του Επί-

κουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική - 
Γυναικολογία».

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr), με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της 
υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225) 
υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/
30-6-2020 (Β΄ 2657) όμοιας.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότη-
τας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας), υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
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πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr), μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στον ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

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

Οι πολίτες κρατών-μελών της 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-
ταξίου 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.

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιητι-
κό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα της μη 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

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

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 
Η μη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και 
των απαιτούμενων για την κρίση δικαιολογητικών 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. 

 Aθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   

 Με την υπ’ αρ. 1312/10-11-2020 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 16, 19, 20 και 77 
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), των άρθρων 15, 18 και 21 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό 
στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225) υπουργι-
κής απόφασης, διορίζεται (εξελίσσεται) η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Δήμητρα Χελά του Γεωργίου, σε θέση μέλους 
ΔΕΠ, της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με 
γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη Ανάλυση-Διαχείριση 
Περιβάλλοντος», του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και 
Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Προκήρυξη: ΦΕΚ Γ΄ 250/2020 - Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛ-
ΛΑ: ΑΡΡ15190).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 6705/30-11-2020). 

 Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ  

Ι

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 Με την υπ’ αρ. 2700/37801/13-11-2020 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 
του ν.  4386/2016 (Α΄  83) και το  άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει, την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 (Β΄  225) απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ) και την 
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των, διορίζεται ο  μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σε μόνι-
μη θέση καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή πρώ-
της βαθμίδας, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο 
«Ιστορία του Θεάτρου και του Ελληνικού Κινηματογρά-
φου» (προκήρυξη: ΦΕΚ Γ΄ 2437/2019). 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 6705/30-11-2020). 

      Με την υπ’ αρ. 2701/37823/13-11-2020 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/
2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/
2016 (Α΄ 129), το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως ισχύει, την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/
27-1-2017 (Β΄ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ) και την υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄  2657) από-
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φαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
διορίζεται η  μόνιμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, σε μόνιμη 
θέση καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τε-
χνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Υψη-
λές Τάσεις και Ηλεκτρικές Εκκενώσεις» (προκήρυξη: 
ΦΕΚ Γ΄ 2434/2019). 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 6705/30-11-2020). 

 Ο Πρύτανης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ  

Ι

   ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Με την υπ’ αρ. 20295_2020/18-11-2020 πράξη του 
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΑΣΠΑΙΤΕ), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114), 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3794/2009 
(Α΄ 156), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις 
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 
και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρ-
το του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), τις διατάξεις των παρ. 3 
και 4 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 
του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), εξελίσσεται 
ο  Κεχράκος  Δημήτριος του Πάρη, μέλος Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) από τη μόνιμη τακτι-
κή θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη 
τακτική θέση βαθμίδας Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας), 
με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Φυσική, Ημια-
γώγιμα Υλικά και Μαγνητικά Υλικά», του Παιδαγωγικού 
Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης (προκήρυξη 
της θέσης: ΦΕΚ Γ΄ 451/2020).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 6705/30-11-2020  ).  

 Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ  

Ι

     ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 Με την υπ’ αρ. 13554/08-12-2020 πράξη του Προέ-
δρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), που εκδόθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 46 και την παρ. 2 του άρθρου 54 του π.δ. 410/
1988, το άρθρο 20 του ν. 3801/2009, τις παρ. 9 και 10 
του  άρθρου  1 του ν.  4038/2012 και την υπ’  αρ. 29/
30-11-2020 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 
Ε.Β.Ε.Α., διαπιστώνεται η από 1-12-2020 λύση της σύμ-
βασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
του Φωτεινόπουλου  Σταύρου του Ιωάννη, κατηγο-
ρίας  ΥΕ, του κλάδου Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων και 
βαθμού Γ΄, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης (αρ. αίτη-
σης: 13090/24-11-2020) από 1-12-2020.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1142681804/02-12-2020)  

     Με την υπ’ αρ. 13553/08-12-2020 πράξη του Προέ-
δρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 46 και την 
παρ. 2 του άρθρου 54 του π.δ. 410/1988, το άρθρο 20 
του ν. 3801/2009, τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 1 του 
ν. 4038/2012 και την υπ’ αρ. 29/30-11-2020 απόφαση 
της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Α., διαπιστώνεται 
η από 1-12-2020 λύση της σύμβασης εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Κυρλόγλου Νικόλαου 
του Απόστολου, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Ειδικού Επι-
στημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Πληροφορικής 
και βαθμού Α΄, λόγω παραίτησης (αρ. αίτησης: 13212/
27-11-2020) από 1-12-2020.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9512174912/02-12-2020).  

 Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ   

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