
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Μήλου Ν. Κυκλά-
δων.

2 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. οικ. 598929(8085)/
25.9.2019 και οικ. 602161(8148)/25.9.2019 απο-
φάσεων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονί-
ας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3 Ένταξη της Φωτεινής Μπαλλά σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

4 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) Γεράσιμου Μελετίου Καθηγητή Α΄ βαθμί-
δας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε μόνιμη ορ-
γανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

5 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) Κωνσταντίνου Αγγέλη Καθηγητή Α΄ βαθ-
μίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

6 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) Μαίρης Γκούβα Καθηγήτριας Α΄ βαθμίδας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε μόνιμη οργανι-
κή θέση της ίδιας βαθμίδας.

7 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) Αλέξανδρου Κανταρτζή Καθηγητή Α΄ 
βαθμίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε μόνι-
μη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην 1297/22.7.2019 πρά-
ξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστήμιου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 3147/8.8.2019 τ.Β΄.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 60946 (1)
Διορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Μήλου Ν. Κυ-

κλάδων.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/
Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 
143/Α΄) «περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως αντικατα-
στάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του 
ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α΄) «Προσαρμογή νομοθεσίας 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις 
για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
και ισχύουν.

5. Την υπ’ αριθμ. 78161/31.12.2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ.) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ο Πο-
λύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

6. Την υπ’ αριθμ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-
τερικών «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού νόμου 344/1976 
και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Το υπ’ αριθμ. 61791/Σ.15782/4.9.2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Το υπ’ αριθμ. 6208/30.9.2019 έγγραφο του Δήμου 
Μήλου με την πρόταση του Δημάρχου για τον διορισμό 
ληξιάρχου στο Δήμο Μήλου, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε την υπάλληλο του Δήμου Μήλου, Μοσχού-
λα Μαρουδίτση του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, 
για να εκτελεί τα καθήκοντα ληξιάρχου του Δήμου Μήλου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της θα αναπλη-
ρώνεται από τον Δήμαρχο Μήλου ή τον/τη νόμιμο-/η 
αναπληρωτή/-τριά του σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976, όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 5 Νοεμβρίου 2019 

Ο Ασκών καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 631220(8595) (2)
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. οικ. 598929(8085)/

25.9.2019 και οικ. 602161(8148)/25.9.2019 απο-

φάσεων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-

νίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περι-

φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 159, 160, 186, 242, 

282 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28.6.2006).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/
9.3.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».

5. Τις υπ’ αριθμ. 81320 και 77909/1.12.2016 αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/30.12.2016), με τις 
οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27.12.2010).

6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ οικ.2482/3.9.2019 από-
φαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφε-
ρειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης (ΦΕΚ 708/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ/9.9.2019).

7. Την υπ’ αριθμ. 545947(7359)/2.9.2019 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί διορισμού 

του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 705/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/9.9.2019).

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 598929(8085)/25.9.2019 από-
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 
μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερεια-
κούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας (ΦΕΚ 3708/τ.Β΄/4.10.2019), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. οικ. 637480(8673)/11.10.2019, όμοια 
(ΦΕΚ 3914/τ.Β΄/25.10.2019).

9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 602161(8148)/25.9.2019 από-
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 3745/τ.Β΄/10.10.2019).

10. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 
8638/26.3.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα 
διοικητικά έγγραφα.

11. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Α) Τη 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 598929
(8085)/25.9.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτή-
των σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3708/τ.Β΄/4.10.2019), ως 
ακολούθως:

Η υποπαράγραφος Β.5) της παραγράφου Β) αντικαθί-
σταται, ως εξής:

«Β.5) Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Μ.Ε.Θ. Γερακίνα 
Μπισμπινά:

1. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Λαϊ-
κών Αγορών, πλην αυτών που ανατίθενται ρητά με από-
φαση ή με διάταξη νόμου σε άλλο διοικητικό / υπηρεσι-
ακό/ συλλογικό όργανο.

2. Η εν γένει εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

3. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νο-
μοθεσίας επί θεμάτων Λαϊκών Αγορών.

4. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων 
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.

5. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασί-
ας κατάρτισης του απολογισμού δράσης της υπηρεσίας.

6. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικα-
σιών και οι προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων και 
των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της αποδοτικότε-
ρης λειτουργίας της υπηρεσίας.

7. Η αγόρευση ως ειδική αγορήτρια στα Συλλογικά 
’Όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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Β) Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 602161(8148)/
25.9.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχής εξουσιο-
δότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 3745/
τ.Β΄/10.10.2019) ως ακολούθως:

1. Στο κεφάλαιο Γ΄ , στο άρθρο 10 καταργείται η πα-
ράγραφος 6 και οι παράγραφοι 7., 8., 9., 10. και 11., απα-
ριθμούνται σε «6., 7., 8., 9. και 10.»

2. Στο κεφάλαιο Γ΄ προστίθεται άρθρο «10α », ως εξής:

«Άρθρο 10α
Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών

Στην Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης μεταβιβάζονται οι κάτωθι αρμοδιότητες 
της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενό-
τητας Θεσσαλονίκης:

1. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν 
στη χωροθέτηση, στη μετακίνηση και στην επέκταση 
των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ-
σαλονίκης.

2. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν 
στην έκδοση / αντικατάσταση αδειών παραγωγών και 
επαγγελματιών πωλητών.

3. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν 
στην ανανέωση / θεώρηση, αναστολή και ανάκληση της 
άδειας πωλητών λαϊκών αγορών (επαγγελματιών πωλη-
τών - παραγωγών) καθώς και στην άρση της αναστολής, 
συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν εκδοθεί από τον 
πρώην Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

4. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν 
στη μεταβίβαση αδειών παραγωγών και επαγγελματιών 
πωλητών λαϊκών αγορών καθώς και όσον έχουν εκδοθεί 
από τον πρώην Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

5. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν 
σε πάσης φύσεως μεταβολή των αδειών πωλητών λαϊ-
κών αγορών (παραγωγών και επαγγελματιών).

6. Τα έγγραφα που αφορούν στην εξέταση των αιτή-
σεων και των περαιτέρω διαδικασιών χορήγησης αδειών 
απουσίας στους παραγωγούς ή επαγγελματίες πωλητές 
λαϊκών αγορών.

7. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν 
στην πρόσληψη υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελ-
ματία πωλητή.

8. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν 
στη διαγραφή υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελμα-
τία πωλητή.

9. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν 
στην προσωρινή αναπλήρωση και υποβοήθηση παρα-
γωγού ή επαγγελματία πωλητή.

10. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφο-
ρούν στη διαγραφή ημερών προσέλευσης παραγωγού 
ή επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές της Μητροπο-
λιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

11. Τα έγγραφα που αφορούν στη σύνταξη του κα-
νονισμού Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης.

12. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφο-
ρούν στην τήρηση της καθαριότητας στους χώρους των 
λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης.

13. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφο-
ρούν στη διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των 
λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης.

14. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφο-
ρούν στην εποπτεία, στον έλεγχο και στην επιβολή προ-
στίμου, σε όσα αφορά τις λαϊκές αγορές της Μητροπο-
λιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

15. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφο-
ρούν στο συντονισμό των μικτών κλιμακίων ελέγχου.

16. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφο-
ρούν σε καταγγελίες ή παράπονα καταναλωτών.

17. Τα έγγραφα και τις διοικητικές πράξεις που αφο-
ρούν στην είσπραξη του ημερησίου δικαιώματος από 
τις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ-
σαλονίκης.

3. Στο κεφάλαιο Γ΄ στο άρθρο 11 προστίθεται παρά-
γραφος «37.», ως εξής:

«37. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της υλο-
ποίησης προγραμμάτων και αξιοποίησης των ήπιων 
μορφών ενέργειας, καθώς και η παρακολούθηση της 
πορείας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και 
η υποβολή προτάσεων αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ».

4. Στο κεφάλαιο Δ΄, στο άρθρο 13 προστίθεται παρά-
γραφος «17.», ως εξής:

«17. Η άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

5. Στο κεφάλαιο Ζ΄, στο άρθρο 22, στην περιπτ. Α) η 
παράγραφος 4. αντικαθίσταται, ως εξής:

«4. Τα αιτήματα ένταξης νέων έργων και μελετών σε 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα αιτήματα 
τροποποίησης ενταγμένων πράξεων και τις δηλώσεις 
ολοκλήρωσης ενταγμένων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

6. Στο κεφάλαιο Ζ΄, στο άρθρο 22, στην περιπτ. Β) 
στην παράγραφο 2. αντικαθίσταται, η φράση «….της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» από τη 
φράση «…..της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας».

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. οικ. 602161(8148)/25.9.2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
καθώς και η υπ’ αριθμ. οικ. 598929(8085)/25.9.2019 
όμοια απόφασή του, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 637480(8673)/11.10.2019 απόφαση, παραμένουν 
σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2019 

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
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Αριθμ. πράξης 5217 (3)
Ένταξη της Φωτεινής Μπαλλά σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 15 παρ. 15 θ του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», του άρθ. 29 και του αρθ. 79 παρ. 3 περ. δ του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 21 του άρθ. 39 του ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις», την παρ. 1 περιπτ. ε.αα 
του αρθ. 16 του ν. 4559/2018 καθώς και τις διατάξεις του 
αρθ. 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθ. 68 παρ. 3 περ. 5 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 
Α΄) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/1.5.2002 
«Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη 
των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 99/τ.Α΄/2002).

4. Την υπ’ αριθμ. 126603/Ζ2/29.7.2016 διευκρινιστική 
εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση 
και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και 
στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83) «Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις 
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» όπως 
αναδιατυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. 35125/Ζ2/1.3.2018 
έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.

5. Την υπ’ αριθμ. 1635/22.6.2007 πρυτανική πράξη κα-
τάταξης της Μπαλλά σε προσωρινή συνιστώμενη θέση 
κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΦΕΚ 835/τ.Β΄/29.5.2007).

6. Την υπ’ αριθμ. 933/13.7.2018 αίτηση για ένταξη 
σε θέση Ε.ΔΙ.Π. της Φωτεινής Μπαλλά, υπαλλήλου ΠΕ 
Διοικητικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει το Ίδρυμα.

7. Την απόφαση ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής 
Επιτροπής της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας (συν. 12.11.2018) για την ένταξη της Φ. 
Μπαλλά σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

8. Την από 8.11.2018 εισήγηση της Τριμελούς Εισηγη-
τικής Επιτροπής για την ως άνω ένταξη.

9. Την από 29.11.2018 απόφαση της Συνέλευσης, με 
την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της Φωτεινής Μπαλλά 
σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και διαπιστώθηκε ότι το γνωστικό αντι-

κείμενο της διδακτορικής διατριβής της είναι συναφές 
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα.

10. Το υπ’ αριθμ. 592/11.12.2018 έγγραφο του Τμήμα-
τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

11. Την από 17.4.2019 απόφαση της Πανεπιστημια-
κής Συγκλήτου περί μεταφοράς μιας κενής οργανικής 
θέσης Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας για 
την ένταξη της Φ. Μπαλλά.

12. Η υπ’ αριθμ. 2019011446/21.5.2019 βεβαίωση της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλ-
λήλου.

14. Το υπ’ αριθμ. Φ/Α/456/116383/Β1/18.7.2019 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφα-
σίζουμε:

την ένταξη και την αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης 
της Φωτεινής Μπαλλά του Αναστασίου, υπαλλήλου με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
ΠΕ Διοικητικού του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύει το Ίδρυμα, σε κενή οργανική θέση της 
προβλεπόμενης στο αρθ. 29 του ν. 4009/2011 κατηγο-
ρίας μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, ΠΕ κατηγορίας Α΄ βαθμίδας, με 
αντίστοιχη κατάργηση της θέσης που κατείχε, επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η εντασσόμενη υπάλληλος κατανέμεται στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Ιδρύματός μας.

Με την παρούσα πράξη ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 
4529/22.5.2019 όμοια, λόγω εκδόσεως του υπ’ αριθμ. 
116383/Β1/18.7.2019 εγγράφου της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 6779/8.10.2019).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2019 

O Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 1508 (4)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 

μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) Γεράσιμου Μελετίου Καθηγητή Α΄ βαθ-

μίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε μόνιμη 

οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και κυρίως 

τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4, περίπτωση γ΄ «Πα-
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νεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης iii της υποπερί-
πτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

5. Την 1061/21.3.2019 απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Συγκρότηση επτα-
μελών επιτροπών κρίσης στα νέα Τμήματα για κρίση με-
τατροπής των προσωποπαγών θέσεων των καθηγητών 
Α΄ βαθμίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων».

6. Την 20656/27.5.2019 πράξη - απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Συγκρότηση 
επταμελούς επιτροπής κρίσης στο Τμήμα Γεωπονίας για 
κρίση μετατροπής των προσωποπαγών θέσεων των κα-
θηγητών Α΄ βαθμίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

7. Την με αριθμ. πρωτ. 1841/28.12.2018 αίτηση με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά του Γεράσιμου Μελετίου, 
Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, για μετατροπή της προσωπο-
παγούς θέσης του σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας 
βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

8. Τις από 10.6.2019 και 29.8.2019 αποφάσεις της επτα-
μελούς επιτροπής κρίσης βάσει των οποίων έγινε δεκτό 
το αίτημα του καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων Γεράσιμου Μελετίου, για μετατροπή της προ-
σωποπαγούς του θέσης σε μόνιμη οργανική, αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης 
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

9. Την αριθμ. 131955/Ζ1/3.8.2018 (ΦΕΚ 465/τ.ΥΟΔΔ/
17.8.2018) διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ΓΕΡΑΣΙ-
ΜΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ του Κωνσταντίνου, Καθηγητή Α΄ βαθμί-
δας του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε μόνιμη οργανική θέση της 
ίδιας βαθμίδας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής 
ανατρέχει από 1.10.2018.

Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 23 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Αριθμ. 1383 (5)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 

μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) Κωνσταντίνου Αγγέλη Καθηγητή Α΄ βαθ-

μίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε μόνιμη 

οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και κυρίως 

τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4, περίπτωση γ΄ «Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης iii της υποπερί-
πτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

5. Την 1061/21.3.2019 απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Συγκρότηση επτα-
μελών επιτροπών κρίσης στα νέα Τμήματα για κρίση με-
τατροπής των προσωποπαγών θέσεων των καθηγητών 
Α΄ βαθμίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων».

6. Την 20660/30.5.2019 πράξη - απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Συγκρότηση 
επταμελούς επιτροπής κρίσης στο Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών για κρίση μετατροπής των προσω-
ποπαγών θέσεων των καθηγητών Α΄ βαθμίδας σε μόνι-
μες οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

7. Την με αριθμ. πρωτ. 1618/21.11.2018 αίτηση με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά του Κωνσταντίνου Αγγέλη, 
Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, για μετατροπή της προσωπο-
παγούς θέσης του σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας 
βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

8. Τις από 7.6.2019 και 12.9.2019 αποφάσεις της επτα-
μελούς επιτροπής κρίσης βάσει των οποίων έγινε δεκτό 
το αίτημα του καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων Κωνσταντίνου Αγγέλη, για μετατροπή της 
προσωποπαγούς του θέσης σε μόνιμη οργανική, αφού 
διαπιστώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προ-
σόντων στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της πε-
ρίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

9. Την αριθμ. 131955/Ζ1/3.8.2018 (ΦΕΚ 465/τ.ΥΟΔΔ/
17.8.2018) διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΗ του Θεοφάνη, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας 
του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 
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Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας 
βαθμίδας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής ανα-
τρέχει από 1.10.2018.

Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 23 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 1532 (6)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 

μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) Μαίρης Γκούβα Καθηγήτριας Α΄ βαθμί-

δας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε μόνιμη ορ-

γανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και κυρίως 

τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4, περίπτωση γ΄ «Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
 διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης iii της υποπερί-
πτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

5. Την 1061/21.3.2019 απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Συγκρότηση επτα-
μελών επιτροπών κρίσης στα νέα Τμήματα για κρίση με-
τατροπής των προσωποπαγών θέσεων των καθηγητών 
Α΄ βαθμίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων».

6. Την 20659/27.5.2019 πράξη - απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Συγκρότηση 
επταμελούς επιτροπής κρίσης στο Τμήμα Νοσηλευτικής 
για κρίση μετατροπής των προσωποπαγών θέσεων των 
καθηγητών Α΄ βαθμίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

7. Την με αριθμ. πρωτ. 1562/4.12.2018 αίτηση με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά της Μαίρης Γκούβα του 
Ιωάννη, Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας, για μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης της σε μόνιμη οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

8. Τις από 6.6.2019 και 25.7.2019 αποφάσεις της επτα-
μελούς επιτροπής κρίσης βάσει των οποίων έγινε δεκτό 

το αίτημα της Καθηγήτριας Α΄ Βαθμίδας του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων Μαίρης Γκούβα, για μετατροπή της προ-
σωποπαγούς της θέσης σε μόνιμη οργανική, αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης 
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

9. Την αριθμ. 131955/Ζ1/3.8.2018 (ΦΕΚ 465/τ.ΥΟΔΔ/
17.8.2018) διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ΜΑΙΡΗΣ 
ΓΚΟΥΒΑ του Ιωάννη, Καθηγήτρια Α΄ βαθμίδας του τμή-
ματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε μόνιμη οργανική θέση της 
ίδιας βαθμίδας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής 
ανατρέχει από 1.10.2018.

Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 23 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 1491 (7)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 

μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) Αλέξανδρου Κανταρτζή Καθηγητή Α΄ 

βαθμίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε μό-

νιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και κυρίως 

τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4, περίπτωση γ΄ «Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης iii της υποπερί-
πτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

5. Την 1061/21.3.2019 απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Συγκρότηση επτα-
μελών επιτροπών κρίσης στα νέα Τμήματα για κρίση με-
τατροπής των προσωποπαγών θέσεων των καθηγητών 
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Α΄ βαθμίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων».

6. Την 20656/27.5.2019 πράξη - απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Συγκρότηση 
επταμελούς επιτροπής κρίσης στο Τμήμα Γεωπονίας για 
κρίση μετατροπής των προσωποπαγών θέσεων των κα-
θηγητών Α΄ βαθμίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

7. Την με αριθμ. πρωτ.: 1788/17.12.2018 αίτηση με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά του Αλέξανδρου Κανταρ-
τζή, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, για μετατροπή της προσω-
ποπαγούς θέσης του σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας 
βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

8. Τις από 10.6.2019 και 29.8.2019 αποφάσεις της επτα-
μελούς επιτροπής κρίσης βάσει των οποίων έγινε δεκτό 
το αίτημα του καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων Αλέξανδρου Κανταρτζή, για μετατροπή της 
προσωποπαγούς του θέσης σε μόνιμη οργανική, αφού 
διαπιστώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προ-
σόντων στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της πε-
ρίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

9. Την αριθμ. 131955/Ζ1/3.8.2018 (ΦΕΚ 465/τ.ΥΟΔΔ/
17.8.2018) διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ του Νικολάου, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας 
του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, σε μόνιμη οργανική θέση της 
ίδιας βαθμίδας. Η έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής 
ανατρέχει από 1.10.2018.

Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 23 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
Στην 1297/22.7.2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 3147/8.8.2019 τ.Β΄ που αφορά την 
μετονομασία της Νεφρολογικής Κλινικής της Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ, την ένταξή της στον Τομέα Παθολο-
γίας και τον καθορισμό του εσωτερικού της κανονισμού, 
επιφέρετε η ακόλουθη διόρθωση, στη σελίδα 37702:

από το λανθασμένο:
«9. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του εσωτερικού κα-

νονισμού της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της 
κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος,» 

στο σωστό:
«9. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του εσωτερικού 

κανονισμού της Νεφρολογικής Κλινικής δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της 
κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος,». 

(Από το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών)
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*02043392911190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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