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ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

7 Ιουνίου 2010

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Με την αριθμ. 21070/01−07−2009 Πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 2083/92 άρθρο
6, Ν.2517/97 άρθρο 1 παρ. 2, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25
και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/
Β2/07 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007 τ.Β΄), αριθμ. 38913/Β1/23−04−
2007 και αριθμ. 138390/Β1/3−12−2007, διορίζεται ο Τσιό−
δουλος Στέφανος του Γεωργίου, σε (κενή) θέση ΔΕΠ (με
θητεία) της βαθμίδας του Λέκτορα (με γνωστικό αντι−
κείμενο «Λαογραφία με έμφαση στον Υλικό Πολιτισμό
και την Τέχνη») του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Με την αριθμ. 19938/01−07−2009 Πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις που ισχύουν, (Ν. 2083/92 άρθρο 6,
Ν.2517/97 άρθρο 1 παρ. 2, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25
και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ.Φ.122.1/171/89650/
Β2/07 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007 τ.Β΄) και αριθμ. 38913/B1/23−
04−2007, διορίζεται ο Βλάχος Κωνσταντίνος του Πανα−
γιώτη, σε κενή θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του
Λέκτορα του Χειρουργικού Τομέα (με γνωστικό αντικεί−
μενο «Χειρουργική») του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι−
στημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Με την αριθμ. 21356/03−07−2009 Πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 2083/92 άρθρο 6, Ν.
2517/97 άρθρο 1 παρ. 2, Ν. 3549/07 άρθρο 24 και 25 και
τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/07
(ΦΕΚ 1466/13−8−2007 τ.Β΄), αριθμ. 38913/Β1/23−04−2007 και
αριθμ. 138390/Β 1/3−12−2007, διορίζεται η Φωτιάδη Αγγε−
λική του Κωνσταντίνου, σε κενή θέση ΔΕΠ (με θητεία)
της βαθμίδας του Λέκτορα (με γνωστικό αντικείμενο
«Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Αλλαγές») του
Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πό−

ρων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επι−
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Με την αριθμ. 21648/06−07−2009 Πράξη του Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, (Ν. 2083/92
άρθρο 6, Ν.2517/97 άρθρο 1 παρ. 2, Ν. 3549/07 άρ−
θρο 24 και 25 και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ.
Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007 τ.Β΄) και
αριθμ. 38913/Β1/23−04−2007, διορίζεται ο Τσιμιχόδημος
Βασίλειος του Αχιλλέα, σε κενη θέση ΔΕΠ (με θητεία)
της βαθμίδας του Λέκτορα του Παθολογικού Τομέα
με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία») του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα
νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Με την αριθμ. 20008/06−07−2009 Πράξη του Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 2083/92
άρθρο 6, Ν. 2517/97 άρθρο 1 παρ. 2, Ν. 3549/07 άρ−
θρο 24 και 25 και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ.
Φ.122.1/171/89650/Β2/07 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007 τ.Β΄), και
αριθμ. 38913/Β1/23.4.2007, διορίζεται ο Αυγερινός Χα−
ρίλαος του Ευαγγέλου, σε κενή θέση ΔΕΠ (με θητεία)
της βαθμίδας του Λέκτορα του Τομέα Κλασικής Φι−
λολογίας (με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική
Φιλολογία») του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσο−
φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή
έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1638/16−3−2009 Πρυτανική πράξη,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρ−
θρο 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Ιωάν−
νης Χαραλαμπόπουλος του Νικολάου, με θητεία, σε κενή
οργανική και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκή−
ρυξης 1057/18−12−2007, τ.Γ΄) της βαθμίδας του Λέκτορα
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
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του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Βασικών Ιατρι−
κών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολο−
γία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Με την υπ’ αριθμ. 899π.ε./24.4.2009 Πρυτανική πράξη,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του
αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται η Διονυσία Κο−
ντογιάννη του Δημητρίου με θητεία, σε κενή οργανική
και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 652/17−8−2007, τ.Γ΄),
της βαθμίδας του Λέκτορα του Παιδαγωγικού Τμήμα−
τος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών
της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο γνωστικό
αντικείμενο «Διαπολιτισμική Παιδαγωγική», επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Με την υπ’ αριθμ. 1342/2.4.2009 Πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, διο−
ρίζεται ο Ιωάννης Κουμπουρλής του Χρήστου με θητεία,
σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ
924/14−11−2007, τ.Γ΄), της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμή−
ματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο γνωστικό αντικεί−
μενο «Ιστορική Κοινωνιολογία της νεότερης ελληνικής
κοινωνίας», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Με την υπ’ αριθμ. 1799/3−4−2009 Πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, δι−
ορίζεται ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης του Εμμανουήλ
με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση
ΔΕΠ (ΦΕΚ 428/13−5−2008 και διόρθωση σφάλματος στο
ΦΕΚ 494/27−5−2008, τ.Γ΄), της βαθμίδας του Λέκτορα
του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Κλασικών Σπουδών
και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλο−
λογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Με την υπ’ αριθμ. 1962/3−4−2009 Πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007, δι−
ορίζεται η Αγγελική Μουζάκη του Νικολάου με θητεία,
σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ
427/13−5−2008, τ.Γ΄), της βαθμίδας του Λέκτορα του Παι−
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχο−
λής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης,
στον Τομέα Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολο−
γίας της Έρευνας και στο γνωστικό αντικείμενο «Ειδική
Αγωγή με έμφαση στις Γλωσσικές Διαταραχές», επειδή
έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Με την υπ’ αριθμ. 2941/11− 5−2009 Πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007,
διορίζεται ο Ελευθεράκης Θεόδωρος του Γεωργίου, με
θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ
(ΦΕΚ 822/18−10−2007, τ.Γ΄), της βαθμίδας του Λέκτορα
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου
Κρήτης, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).

Με την υπ’ αριθμ. 3384/18−5−2009 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007,
διορίζεται η Ευαγγελία Παπαδάκη του Χαραλάμπους
με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση
ΔΕΠ (ΦΕΚ 931/15−11−2007, τ.Γ΄), της βαθμίδας του Λέκτο−
ρα του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης,
στον Τομέα Φιλοσοφίας και στο γνωστικό αντικείμε−
νο «Ηθική Φιλοσοφία, Βιοηθική», επειδή έχει τα νόμι−
μα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Με την υπ’ αριθμ. 3668/18−5−2009 Πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007,
διορίζεται ο Λαπατσιώρας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου,
με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση
ΔΕΠ (ΦΕΚ 348/17−4−2008, τ.Γ΄), της βαθμίδας του Λέκτο−
ρα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο
γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Οικονομικών Θεωριών»,
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Με την υπ’ αριθμ. 1440/26−2−2009 Πρυτανική πράξη,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρ−
θρο 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται η Μαρία
Χατζηνικολαϊδου του Προδρόμου, με θητεία, σε κενή
οργανική και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκή−
ρυξης 924/14−11−2007, τ.Γ΄) της βαθμίδας του Επίκουρου
Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικεί−
μενο» Βιοϋλικά στη Βιομηχανική», επειδή έχει τα νόμι−
μα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Με την υπ’ αριθμ. 1523/31−3−2009 Πρυτανική πρά−
ξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
(αρθρ. 25 παραγρ. 1 του Ν.3549/2007) διορίζεται ο Μι−
χαήλ Μαζωνάκης του Ιωάννη, με θητεία, σε κενή οργα−
νική και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης
1063/20.12.2007, τ.Γ΄) της βαθμίδας του Επίκουρου Κα−
θηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Ακτινο−
λογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική», επει−
δή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Με την υπ’ αριθμ. 3600/20−5−2009 Πρυτανική πράξη,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρ−
θρο 25 παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Μιχα−
ήλ Πλεξουσάκης του Ιωάννη, με θητεία, σε κενή οργα−
νική και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης
Φ.Ε.Κ.924/14−11−2007,τ.Γ΄) της βαθμίδας του Επίκουρου
Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Αριθ−
μητική Ανάλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων», επει−
δή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Με την υπ’ αριθμ. 6084/18.5.2009 Πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007,
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διορίζεται η Στυλιανή Γιακουμάκη του Γεωργίου με θη−
τεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ
(ΦΕΚ 490/19−12−2006, τ.Γ΄), της βαθμίδας του Επίκου−
ρου Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο
γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Νευροψυχολογία», επει−
δή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Με την υπ’ αριθμ. 4251/29−5−2009 Πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 25 του Ν. 3549/2007,
διορίζεται ο Γεώργιος Σταματόπουλος του Κωνσταντί−
νου με θητεία, σε κενή οργανική και προκηρυχθείσα
θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 356/18−4−2008, τ.Γ΄), της βαθμίδας του
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επι−
στημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι−
στημίου Κρήτης, και στο γνωστικό αντικείμενο «Μικρο−
οικονομική Θεωρία και Πολιτική» επειδή έχει τα νόμιμα
προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010)
Με την υπ’ αριθμ. 987/6−2−2009 Πρυτανική πράξη, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 25
παραγρ. 1 του Ν. 3549/2007), διορίζεται ο Χρήστος Σωτη−
ρίου του Παναγιώτη σε κενή οργανική, μόνιμη και προ−
κηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυξης 28/19.1.2007,
τ.Γ΄) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμή−
ματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
στον Τομέα Αρχιτεκτονικής Συστημάτων, με γνωστικό
αντικείμενο «Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, επειδή
έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Με την υπ’ αριθμ. 2447/3−3−2009 Πρυτανική πράξη,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρ−
θρο 25 παραγρ. 1 του Ν.3549/2007), διορίζεται ο Ιωάν−
νης Κανιτάκης του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική,
μόνιμη και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. προκήρυ−
ξης 1036/13−12−2007, τ.Γ΄) της βαθμίδας του Καθηγητή
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Παθολογίας,
με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία», επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την αριθμ. 5202/9.4.2009 Πρυτανική Πράξη που
εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΚΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της
βαθμίδας του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
στο γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ»
[Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής)], επειδή
έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε
η προκήρυξη 357/18−4−2008 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./9572/26.5.2010).
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Με την αριθμ. 988/9.10.2009 Πρυτανική Πράξη που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ−
θρου 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΥ−
ΝΟΓΑΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της
βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονο−
μικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικεί−
μενο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ−
ΣΜΟΥ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο
δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 1066/20−12−2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Με την αριθμ. 1054/13.10.2009 Πρυτανική Πράξη που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΦΑΛΕΡΑΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας
του ΛΕΚΤΟΡΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ−
ΓΙΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών» και
Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ − ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗ−
ΣΗ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο
δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 1066/20−12−2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Με την αριθμ. 2801/21.12.2009 Πρυτανική Πράξη που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ−
θρου 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της
βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικο−
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντι−
κείμενο «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», επειδή έχει τα νόμιμα προσό−
ντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 1066/20−
12−2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Με την αριθμ. 1743/5.11.2009 Πρυτανική Πράξη που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΦΩΤΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ του
ΧΡΗΣΤΟΥ με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του
ΛΕΚΤΟΡΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινω−
νικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «ΣΤΡΑΤΗ−
ΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», επειδή έχει τα νόμιμα
προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη
1066/20−12−2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Με την αριθμ. 6934/18.6.2009 Πρυτανική Πράξη που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΙΟΧΟΣ
του ΠΕΤΡΟΥ με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του
ΛΕΚΤΟΡΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομι−
κών και Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικεί−
μενο «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», επειδή έχει
τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η
προκήρυξη 895/8−11−2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Με την αριθμ. 5198/9.4.2009 Πρυτανική Πράξη που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
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του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας
του ΛΕΚΤΟΡΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ−
ΓΙΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «ΧΡΗ−
ΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ», επειδή έχει τα νόμιμα
προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη
1066/20−12−2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Με την αριθμ. 4679/16.3.2009 Πρυτανική Πράξη που εκ−
δόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΟ−
ΠΟΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της
βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Μα−
κεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο
γνωστικό αντικείμενο «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗ−
ΣΗ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο
δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 149/26−2−2008 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Με την αριθμ. 4139/25.2.2009 Πρυτανική Πράξη που
εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ−
θρου 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΙ−
ΚΟΥΡΙΔΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με θητεία σε κενή οργανική
θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ του Πανεπιστημί−
ου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
στο γνωστικό αντικείμενο «ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ − ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ», επει−
δή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσι−
εύθηκε η προκήρυξη 738/7−8−2008.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Με την αριθμ. 3900/16.2.2009 Πρυτανική Πράξη που
εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ−
θρου 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡ−
ΜΑΚΟΛΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με θητεία, σε κενή οργανική
θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΛΕΚΤΟΡΑ του ΤΜΗΜΑ−
ΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ−
ΔΩΝ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «ΣΥ−
ΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ», επειδή έχει τα
νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προ−
κήρυξη 260/23−4−2007 τ.Γ΄).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26.5.2010).
Ο Πρύτανης
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 3842/5−3−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται η
Ελισάβετ Χρόνη του Αθανασίου σε μόνιμη κενή οργανική
θέση της βαθμίδας του Καθηγητή του Παθολογικού
Τομέα II του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επι−
στημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο
«Νευρολογία».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).

Με την υπ’ αριθμ. 1889/11−2−2009 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του
Ν. 3549/2007 και της υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/171/89650/
Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικής
Απόφασης, διορίζεται ο Ιωάννης Μαρούλης του Χα−
ραλάμπους με θητεία σε κενή οργανική θέση της
βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Χειρουργι−
κού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι−
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδι−
αίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό
αντικείμενο «Γενική Χειρουργική− Μεταμοσχεύσεις
Συμπαγών Οργάνων».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’αριθμ. 5314/28−5−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζε−
ται ο Κωνσταντίνος Κόντης του Σπυρίδωνος, σε μό−
νιμη κενή οργανική θέση της βαθμίδας του Αναπλη−
ρωτή Καθηγητή του Τομέα Ενέργειας Αεροναυτικής
και Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Πατρών, στο γνωστικό αντικείμε−
νο «Πειραματικές Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ροής
Αεροχημάτων».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 8084/15−6−2009 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται ο
Βάιος Λιαπής του Ιωάννη, σε μόνιμη κενή οργανική θέση
της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήμα−
τος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,
στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο Θέατρο−Αρχαία Ελ−
ληνική Φιλολογία».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 12559/6−7−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και
Φ.122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007 τ.Β΄)
Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται ο Φίλιππος Γουρζής
του Πάνου, σε μόνιμη κενή οργανική θέση της βαθμί−
δας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Παθολογικού Το−
μέα II του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επι−
στημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο
«Ψυχιατρική».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 3069/5−3−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται
ο Ιωάννης Γκλιάτης του Δημητρίου με θητεία σε κενή
οργανική θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγη−
τή του Χειρουργικού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της
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Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών,
με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό
αντικείμενο «Ορθοπαιδική και Τραυματολογία».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 6063/22−4−2009 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικήςς Απόφασης, διορίζεται
ο Μιχαήλ Γιαννάκης του Δημητρίου, με θητεία σε (κενή
οργανική θέση της βαθμίδας» του Επίκουρου Καθηγητή
του Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Τμήματος Μη−
χανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτε−
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό
αντικείμενο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 3799/7−5−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται
ο Λεωνίδας Παλίλης του Χρήστου, με θητεία σε κενή
οργανική θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή
του Τομέα Φυσικής της Συμπυκνωμένης Υλης του Τμή−
ματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστήμων του Πα−
νεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική
της Συμπυκνωμένης Υλης − Πειραματική».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 5921/21−5−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται
ο Παναγιώτης Σβάρνας του Σπυρίδωνος, με θητεία σε
κενή οργανική θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Κα−
θηγητή του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολο−
γίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα−
νεπιστημίου Πατρών, με γνωσπκό αντικείμενο «Υψηλές
Τάσεις, Ηλεκτρικές Εκκενώσεις, Μονώσεις».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 10517/18−6−2009 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται ο
Φίλιππος Βλάχος του Μιχαήλ, με θητεία σε κενή οργα−
νική θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του
Τομέα Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης του Τμήμα−
τος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπισπκών και Κοι−
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο
γνωστικό αντικείμενο «Νευροεπιστήμες της Συμπερι−
φοράς: Εφαρμογές στην Εκπαίδευση».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 424/10−2−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.B΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται ο
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Δημήτριος Δαούσης του Γερασίμου με θητεία σε κενή
οργανική θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Παθολο−
γικού Τομέα Ι του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι−
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη
επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο
«Παθολογία−Ρευματολογία».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 1350/12−2−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και
Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007 τ.Β΄)
Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται ο Νικόλαος Γιαννα−
κόπουλος του Αντωνίου, με θητεία σε κενή θέση της
βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Μικροοικονομική».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 2201/11−2−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007
τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται η ΄Ολγα Βαρ−
τζιώτη του Ιωάννη, με θητεία σε κενή οργανική θέση
της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Φιλολογίας
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο
«Λατινική Φιλολογία».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 618/16−2−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007
τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται ο Πολύχρονης
Οικονόμου του Δημητρίου, με θητεία σε κενη θέση της
βαθμίδας του Λέκτορα του Τομέα Εφαρμοσμένων Μα−
θηματικών και Μηχανικής του Γενικού Τμήματος της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με
γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική».
(Αριθμ. βεβ. YΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 3967/19−3−2009 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.B΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται
ο Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου, με θητεία σε
κενή οργανική θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμή−
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πα−
τρών, στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 5743/13−4−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και
Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 ( ΦΕΚ 1466/13−8−2007 τ.Β΄)
Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται ο Ιωάννης Δημητρα−
κόπουλος του Αντωνίου, με θητεία σε κενή θέση της
βαθμίδας του Λέκτορα του Τομέα Γενικών Επιστημών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο
«Θεολογία και Θρησκευτική Αγωγή».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

Με την υπ’ αριθμ. 4259/24−3−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007 και
Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ 1466/13−8−2007 τ.Β΄)
Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται η Αγγελική Περδίου
του Ευσταθίου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας
του Λέκτορα του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Μηχανικής του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντι−
κείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στη Μη−
χανική Σωματίων και Συσιημάτων».
(Αριθμ. βεβ. YΔE/ 9572/26−5−2010).

Με την υπ’ αριθμ. 7221/20−5−2009 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται
η Αγγελική Σύρκου του Ιωάννη, με θητεία σε κενή ορ−
γανική θέση της βαθμίδας του Λέκτορα, του Τμήματος
Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνι−
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνω−
στικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζο−
γραφία».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).

Με την υπ’ αριθμ. 6924/27−4−2009 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται
ο Κυριάκος Καρκούλιας του Παύλου με θητεία σε κενή
οργανική θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Παθολο−
γικού Τομέα Ι του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι−
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη
επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμε−
νο «Πμευμονολογία».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).

Ο Πρύτανης

Με την υπ’ αριθμ. 4193/4−5−2009 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικές Απόφασης, διορίζεται ο
Ιωάννης Φασουλάς του Ιάσωνα, με θητεία σε κενή ορ−
γανική θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τομέα Συ−
στημάτων και Αυτόματου Ελέγχου του Τμήματος Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών,
με γνωστικό αντικείμενο «Έλεγχος Ρομποτικών Συστη−
μάτων».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 4592/28−4−2009 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται
ο Φαίδων Θεοφανίδης του Σταύρου, με θητεία σε κενή
οργανική θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήμα−
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πα−
τρών, στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφα−
ση στη Διαφήμιση».
(Αριθμ. Βεβ. ΥΔΕ/9572/26−5−2010).
Με την υπ’ αριθμ. 7512/25−5−2009 πράξη του Πρύτα−
νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007
και της υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/171/89650/Β2/13−8−2007 (ΦΕΚ
1466/13−8−2007 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διορίζεται
η Σωτηρία Μαλεφάκη του Νικολάου, με θητεία σε κενή
οργανική θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τομέα
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής του Γενι−
κού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη−
μίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά για Μηχανικούς, με έμφαση στην Εφαρμο−
σμένη Στατιστική».
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με την αριθμ. 901/11−2−2010 πράξη του Προέδρου της
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελ−
λάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, διορίζεται
ο Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του Ευσταθίου, σε κενή
Θέση ΔΕΠ, με θητεία, στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή
στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Εφαρμογές
Διαδικτύου» του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμο−
γές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλά−
δος. επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε 9572/26−5−10).
Με την αριθμ. 1902/22−8−2009 πράξη του Προέδρου της
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελ−
λάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 3549/07, διορίζεται ο
Λαδιάς Χρίστος του Αποστόλου, σε κενή θέση ΔΕΠ, με
θητεία, στη βαθμίδα Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμε−
νο «Περιφεριακή Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική» του
Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, επειδή έχει τα νόμι−
μα προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε 9572/26−5−10).
Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ
F
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Με την αριθμ. 3029/24.06.2009 Πρυτανική Πράξη που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
του Ν. 3549/2007 και της Υ.Α. Αριθμ. Φ.122.1/171/89650/
Β2/13.08.2007, διορίζεται ο Παναγιώτη Χαραλάμπους
του Χρήστου σε μόνιμη θέση Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (ΔΕΠ) βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική» επειδή
έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
ΦΕΚ δημοσίευσης προκήρυξης 1084/24.12.2007 τ.Γ΄.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την αριθμ. 3371/10.07.2009 Πρυτανική Πράξη που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
του Ν. 3549/2007 και της Υ.Α. Αριθμ. Φ.122.1/171/89650/
Β2/13.08.2007, διορίζεται ο Γεώργιος Ξηροπαΐδης του Ιω−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
άννη σε μόνιμη θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι−
κού (ΔΕΠ) βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Θεωρητι−
κών Σπουδών Τέχνης της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Φιλοσο−
φικών και Αισθητικών Ιδεών 18ος−20ος αιώνας» επειδή
έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
ΦΕΚ δημοσίευσης προκήρυξης 498/28.05.2008 τ.Γ΄.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 9572/26−5−2010).
Με την αριθμ. 2947/18.06.2009 Πρυτανική Πράξη που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
του Ν. 3549/2007 και της Υ.Α. Αριθμ. Φ.122.1/171/89650/
Β2/13.08.2007, διορίζεται η Βασιλική Τσαλαματά του Δη−
μητρίου σε μόνιμη θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προ−
σωπικού (ΔΕΠ) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ με γνωστικό αντικείμενο «Χαρακτι−
κή» επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προ−
σόντα.
ΦΕΚ δημοσίευσης προκήρυξης 1055/18.12.2007 τ.Γ΄.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔE 9572/26−5−2010).
Με την αριθμ. 3508/20.07.2009 Πρυτανική Πράξη που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
του Ν. 3549/2007 και της Υ.Α. Αριθμ. Φ.122.1/171/89650/
Β2/13.08.2007, διορίζεται η Καλλιρόη Λινάρδου του Προ−
κοπίου σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) βαθμίδας Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Θεω−
ρητικών Σπουδών Τέχνης της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑ−
ΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέ−
χνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα» επειδή
έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
ΦΕΚ δημοσίευσης προκήρυξης 506/29.05.2008 τ.Γ΄.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔE 9572/26−5−2010).
Με την αριθμ. 2136/11.05.2009 Πρυτανική Πράξη που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
του Ν. 3549/2007 και της Υ.Α. Αριθμ. Φ.122.1/171/89650/
Β2/13.08.2007, διορίζεται ο Ιωάννης Κονταράτος του
Σάββα σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) βαθμίδας Λέκτορα με θητεία του Τμήματος Ει−
καστικών Τεχνών της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕ−
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ΧΝΩΝ με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική» επειδή έχει
τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
ΦΕΚ δημοσίευσης προκήρυξης 824/18.10.2007 τ.Γ΄.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔE 9572/26−5−2010).
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ
F
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Με την αριθμ. ΤΠ−5237/16−11−2009 Πράξη του Προέ−
δρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 2517/1997
και άρθρο 24, 25 του ν. 3549/2007) διορίζεται η Κοντο−
χρήστου Μαρία του Δημητρίου σε οργανική θέση Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του
Λέκτορα επί θητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό
αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική Ανάλυση στο Σύγχρονο
Παγκόσμιο Πολιτιστικό Γίγνεσθαι», επειδή έχει τα νό−
μιμα προσόντα.
Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Διε−
θνής Πολιτική Ανάλυση στο Σύγχρονο Παγκόσμιο Πολι−
τιστικό Γίγνεσθαι» με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 212/τ.
παράρτημα/18−10−2005).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔE 9572/26−5−2010).
Με την αριθμ. ΤΠ−2963/13−07−2009 Πράξη του Προέ−
δρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν. 2517/1997
και άρθρο 25 του ν. 3549/2007) διορίζεται η Σφακιανάκη
Ελένη του Εμμανουήλ σε κενή οργανική θέση Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Επίκου−
ρου Καθηγητή επί θητεία της Σχολής Κοινωνικών Επι−
στημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, επειδή
έχει τα νόμιμα προσόντα.
Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκη−
ση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος»
με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 328/τ.Γ΄/15−04−2008).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔE 9572/26−5−2010).
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. .
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΩΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

3756

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ 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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

Γ΄

50 €

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

Δ΄

110 €

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

-

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• 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..
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*03004670706100008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

