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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. 114102/1-11-2022 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του 

Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, της 

Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό 

αντικείμενο «Ιατρική Μικροβιολογία».

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
της Ιατρικής Σχολής (συν. 12-10-2022), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 20-9-2022 αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ 
και σύμφωνα με:

1) Την παρ. 2 (ιδ) τoυ άρθρου 21 και την παρ. 10 του 
άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2) Την παρ. 1 (ιζ) του άρθρου 15 και την παρ. 4 του 
άρθρου 463 του ν. 4957/2022.

3) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), σε συνδυ-
ασμό με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο τέ-
ταρτο του ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του 4452/2017, το 
άρθρο 9 του ν. 4521/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 32 
του ν. 4589/2019.

4) 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).

5) Τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), καθώς 
και το π.δ. 85/2013 (Α’ 124).

6) 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.

7) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
8) Το υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγ-

γραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη):

 την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Επιστημών Υγείας 
Ιατρική Σχολή
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός

- Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Μικροβι-
ολογία».

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.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας 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 
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 Ε.Ε. οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυ-
χίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου 
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.
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- 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 πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητη-
θούν 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 Ευρωπαϊ-
κής 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.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε 
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί 
κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο (άρθρο 3 της 
υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργι-
κής απόφασης- Β’ 225) και δεν χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται αποκλει-
στικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υπο-
ψηφιότητας καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση 
δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από την προκήρυ-
ξη 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.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αριθμ. 114110/1-11-2022 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του 

Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, της 

Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό 

αντικείμενο «Ιατρική Μικροβιολογία».

    Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
της Ιατρικής Σχολής (συν. 12-10-2022), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 21-9-2022 αίτηση εξέλιξης μέλους ΔΕΠ 
και σύμφωνα με:

1) Την παρ. 2 (ιδ) τoυ άρθρου 21 και την παρ. 10 του 
άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2) Την παρ. 1 (ιζ) του άρθρου 15 και την παρ. 4 του 
άρθρου 463 του ν. 4957/2022.

3) Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), σε συνδυ-
ασμό με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016, το άρθρο τέ-
ταρτο του ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του 4452/2017, το 
άρθρο 9 του ν. 4521/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 32 
του ν. 4589/2019.

4) 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).

5) Τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), καθώς 
και το π.δ. 85/2013 (Α’ 124).

6) 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 πρώ-
το της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 
2657) όμοιας.

7) Το π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
8) Το υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγ-

γραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη): 

την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Επιστημών Υγείας 
Ιατρική Σχολή
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
-Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Μικροβιο-
λογία».

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.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας 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 
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 
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άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.
Οι πολίτες κρατών - μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υπο-

βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυ-
χίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 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.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε 
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί 
κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο (άρθρο 3 της 
υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργι-
κής απόφασης- Β’ 225) και δεν χρήζουν επικαιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται αποκλει-
στικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υπο-
ψηφιότητας καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση 
δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από την προκήρυ-
ξη 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.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αρ. 383/19.09.2022 απόφαση της έκτα-
κτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988 και τις παρ. 9 και 10 
του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της ΠΑΛΛΑ 

ΑΦΕΝΤΟΥΛΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, υπαλλήλου ΙΔΟΧ, η 
οποία είχε προσληφθεί για την οικονομική διαχείριση 
και διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Διοικητικής 
και Τεχνικής Υποστήριξης του Κέντρου Επιμόρφωσης 
και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Γενικά 
έξοδα λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια 
Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΚΕΔΙΒΙΜ)», 
κατόπιν της από 13/09/2022 έγγραφης καταγγελίας της 
(οικειοθελής αποχώρηση).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1155721772/16.12.2022). 

   Με την υπ’ αρ. 386/10.10.2022 απόφαση της έκτα-
κτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988 και τις παρ. 9 και 10 
του άρθρου 1 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του ΜΑΝΙΑ-
ΤΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπαλλήλου ΙΔΟΧ, ο οποί-
ος είχε προσληφθεί για την υποστήριξη του Τμήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης της Μονάδας Οικονομικής και 
Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κον-
δυλίων Έρευνας (Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.), στο πλαίσιο του 
αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Υποστηρικτι-
κές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό 
τη διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.», κατόπιν της από 03/10/2022 
έγγραφης καταγγελίας του (οικειοθελής αποχώρηση).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2982895675/16.12.2022).

  Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΔΡΑΚΗΣ 
Ι

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Με την υπ’ αρ. 96778/12-12-2022 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 10, της παρ. 2 του 
άρθρου 12, της παρ. 2 του άρθρου 14, των άρθρων 16 
έως 18, του άρθρου 22 και της παρ. 1 του άρθρου 40 του 
ν. 3528/2007 (Α’ 26), του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 
(Α’ 28), της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.  4765/2021 
(Α’ 6), των άρθρων 4 και 27 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), των 
παρ. 9 και 10 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66),  
της παρ. 21 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α’ 54), των 
άρθρων 9 και 10 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), του άρθρου 25 
του ν. 4369/2016 (Α’ 33), την υπό στοιχεία 5Κ/2021 προ-
κήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 26), τον Πίνακα Διοριστέων/
προσληπτέων (Γ’ 2057/2022) της κατηγορίας Πανεπι-
στημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (Ενιαίος), την υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./263/14186/06-10-2022 (Β’ 5328) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, το υπό στοιχεία 2/124832/
ΔΠΓΚ/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΧΠΗ-ΛΚ0) έγγραφο του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για διορισμούς 
και προσλήψεις του άρθρου 73 του ν. 4646/2019», το 
υπό στοιχεία Φ.1/Α/524/151736/Β1/07-12-2022 έγγραφο 
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της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ., 
Τμήματος Α’, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, διορίζεται η Σπυριδούλα-Κωνσταντίνα Βαρθο-
λομάτου του Ιωάννη, σε κενή οργανική θέση μόνιμης 
υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού του Πανεπιστημίου Πατρών, με εισαγωγικό 
βαθμό Β’ (ν. 4369/2016), λόγω κατοχής διδακτορικού 
διπλώματος και Μ.Κ. 3 (ν. 4354/2015), λόγω κατοχής με-
ταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως απαραίτητου προσό-
ντος διορισμού για την ως άνω θέση σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία 5Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., καθώς 
και με διετή δοκιμαστική υπηρεσία, γιατί έχει τα νόμιμα 
προσόντα.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 8311/14-12-2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8491189312/01-12-2022).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 129856/ 
01-12-2022).

 Με την υπ’ αρ. 98416/16.12.2016 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α’  195) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83), το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 
(Α’ 129), το άρθρο 16 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), το άρθρο 
463 του ν. 4957/2022 (Α’141), την υπό στοιχεία Φ.122.1/ 
6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β’ 225) απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ), 
την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 
(Β’ 2657) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ) και το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
(Α’ 17), μονιμοποιείται η Αιμιλία Μίχου του Σπυρίδωνος, 
στη θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Κα-
θηγητή, Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστη-
μών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, 
με γνωστικό αντικείμενο «Λογοπαθολογία: Διαταραχές 
Επικοινωνία - Δυσφαγία», που κατέχει, επειδή έχει τα νό-
μιμα προσόντα.

       Με την υπ’ αρ. 98415/16.12.2022 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), το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α’ 129), το 
άρθρο 16 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), το άρθρο 463 του 
ν. 4957/2022 (Α’141), την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 (Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ), την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΑΠΕΛΛΑ) και το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), μο-
νιμοποιείται ο Ιωάννης Παπακυρίτσης του Παύλου, στη 
θέση μέλους Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθη-
γητή, Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών 
Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με 
γνωστικό αντικείμενο «Λογοπαθολογία: Επίκτητες Δι-
αταραχές Ομιλίας», που κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα.

  Ο Πρύτανης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ι

    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Με την υπό στοιχεία ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΣ/20938/ 
12.12.2022 απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυ-
ξης Πολιτιστικών Πόρων (πρώην Ταμείο Αρχαιολογικών 
Πόρων και Απαλλοτριώσεων), που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Ευαγγελίας Κριαρά 
του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου του Ο.Δ.Α.Π. κατηγο-
ρίας ΔΕ, Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού με Α’ βαθμό και 
11ο Μ.Κ κατόπιν της από 30.11.2022 δεύτερης αίτησης 
παραίτησης (ημερ. πρώτης αίτησης: 15.11.2022).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Mητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1145381911 /07.12.2022).

  Η Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΙΒΑΡΗ - ΒΑΛΑΚΟΥ   

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