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1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Με την 2004/31615/22-08-2019 απόφαση του Δη-
μάρχου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 
παρ. 5 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/09-11-2015),
του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄/15-02-2017),
του άρθρου 68 του ν.  4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.  Α΄/06-
09-2016), του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄/07.06.2010), του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α΄/03.03.1994), του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/ 
2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/02.02.2012) όπως ισχύει με το άρθρο 
9 του ν. 4350/2015 (ΦΕΚ 161/τ. Α΄/30-11-2015, την αριθμ. 
1765/26226/08-08-2018 απόφαση του Δημάρχου Νέας 
Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής περί ανανέωσης των 
συμβάσεων συνολικά επτά (07) ατόμων με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης για την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελματικής Ζωής», για το χρονικό διάστημα 
ενός (01) έτους, από 01-09-2018 έως 31-08-2019 με δυ-

νατότητα παράτασης ή ανανέωσης, εφόσον συνεχιστεί 
το Πρόγραμμα (ΦΕΚ 992/τ. Γ΄/07-09-2018), την αριθμ. 
1946/28048/29-08-2018 απόφαση του Δημάρχου Προ-
ποντίδας περί πρόσληψης της Κουκαλιώτη Άννας - Χρι-
στίνας του Ιωάννη, ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουρ-
γών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με 
διάρκεια σύμβασης από 01-09-2018 έως και 31-08-2019 
με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, σε περίπτω-
ση συνέχισης του Προγράμματος (ΦΕΚ 1140/τ.  Γ΄/
09-10-2018) και την αριθμ. 3010/40868/13-12-2018 από-
φαση του Δημάρχου Νέας Προποντίδας περί λύσης της 
υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του φορέα Σαλα-
σίδη Κωνσταντίνου του Παύλου, ειδικότητας ΠΕ Κοι-
νωνικών Λειτουργών, που είχε προσληφθεί με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης, για την υλοποίηση της 
Πράξης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, μετά την 
από 21-11-2018 ημερομηνία υποβολής της υπεύθυνης 
δήλωσης παραίτησής του στον οικείο φορέα (ΦΕΚ 156/
τ.Γ΄/14-02-2019).

Ανανεώνονται οι συμβάσεις του παρακάτω προ-
σωπικού, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης), για την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής», για το χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους από 01-09-2019 έως και 31-08-2020 με δυνατό-
τητα παράτασης ή ανανέωσης, σε περίπτωση συνέχισης 
του Προγράμματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1. ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 9440144112/29-08-2018

2. ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 1133912467/31-05-2016

3. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1212131031/09 -05-2016
4. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1051098013/09 -05-2016
5. ΤΣΕΛΑ ΑΝΝΑ - ΚΑΙΤΗ ΙΩΑΝ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 4655877368/09-05-2016
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ
6. ΣΙΑΦΛΙΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1168912197/13-05-2016
7. ΤΑΤΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 4290124243/09-05-2016

(Αριθμ. βεβ. της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής, 
για την κάλυψη της δαπάνης της πρόσληψης: 36262/23-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. του Δημάρχου Νέας Προποντίδας για τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών: 11778/09-05-
2016).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 16260/01-10-2019).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

Ι

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την αριθμ. οικ. 162267/11-10-2019 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρ-
θρου 214 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄) και τις όμοιες 
του άρθρου 15 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α΄), προσλαμ-
βάνεται στη θέση Επιστημονικής Συνεργάτη του Περι-
φερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, η Ελένη Μπήινα του 
Χρήστου, Π.Ε. Νομικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας: 150730/23-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1041061811/10-10-2019).

      Με την αριθμ. οικ. 162262/11-10-2019 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρ-
θρου 214 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄) και τις όμοιες του 
άρθρου 15 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α΄), προσλαμβάνε-
ται στη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη του Περιφερει-
άρχη Δυτικής Μακεδονίας, ο Γεώργιος Σαμαράς του Νι-
κολάου, Π.Ε. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας: 150730/23-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής Μητρώου Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2410596123/10-10-2019).

      Με την αριθμ. οικ. 162261/11-10-2019 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρ-
θρου 214 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄) και τις όμοιες του 
άρθρου 15 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α΄), προσλαμβάνε-
ται στη θέση Επιστημονικής Συνεργάτη του Περιφερει-
άρχη Δυτικής Μακεδονίας, η Ευτέρπη Τσακυριαννίδου 
του Ευστρατίου, Τ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας: 150730/23-09-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8096649201/10-10-2019).

  Ο Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Ι

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

    ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την 3213/07.10.2019 διαπιστωτική πράξη του 
Διευθυντή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) λύεται 
στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, λόγω δεύτερης παραίτησης, 
η υπαλληλική σχέση του Καζαντζή Στυλιανού του Από-
στολου, Ερευνητή Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Ερευνών 
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 148 
του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3784381818/ 
19.09.2019). 

  Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΙΩΝΗΣ
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    ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην 42612/19.8.2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1767/τ. Γ΄/04.10.2019, στη σελίδα 8855, στη β΄ στήλη, 
στον 7ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «Επιστήμης Τεχνικής των Υλικών» 
στο ορθό: «Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών» 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την 4695/11-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τροποποιείται 
η 29185/7-6-2019 πράξη του Πρύτανη, περίληψη της 
οποίας είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1222/19-7-2019 τ. Γ΄, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 
του ν. 2327/1995 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 
του ν. 2413/1996 όπως εξακολουθούν να ισχύουν σύμ-
φωνα με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011, των άρθρων 15 
παρ. 15 του ν. 4485/2017 και 20 παρ. 1 του ν. 4009/2011 
και του άρθρου 30 παρ. 4 του ν. 4452/2017, και αφο-
ρούσε στην αυτοδίκαιη αποχώρηση από την υπηρεσία 
στις 31/8/2019 μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ως εξής: 

7) Ύστερα από την εξέλιξη του Μπεσλίκα Θεοδώρου 
του Αθανασίου στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθ-
μίδας (ΦΕΚ αριθμ. 1216/16-7-2019 τ. Γ΄), τροποποιείται 
ως προς τη βαθμίδα:

από το εσφαλμένο: «54) Μπεσλίκας Θεόδωρος του 
Αθανασίου, αναπληρωτής καθηγητής ...»

στο σωστό: «54) Μπεσλίκας Θεόδωρος του Αθανασίου, 
καθηγητής πρώτης βαθμίδας..»

8) Ύστερα από την εξέλιξη της Πιτσελά Αγγελικής του 
Γεωργίου στη βαθμίδα της καθηγήτριας πρώτης βαθμί-
δας (ΦΕΚ αριθμ. 1342/8-8-2019 τ. Γ΄), τροποποιείται ως 
προς τη βαθμίδα

από το εσφαλμένο: «63) Πιτσελά Αγγελική του Γεωρ-
γίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ...» 

στο σωστό «63) Πιτσελά Αγγελική του Γεωργίου, κα-
θηγήτρια πρώτης βαθμίδας ...»

9) Ύστερα από την εξέλιξη του Στεφανίδη Παναγιώτη 
του Μιλτιάδη στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθ-
μίδας (ΦΕΚ 1323/6-8-2019 τ. Γ΄), τροποποιείται ως προς 
τη βαθμίδα:

από το εσφαλμένο: «71) Στεφανίδης Παναγιώτης του 
Μιλτιάδη, αναπληρωτής καθηγητής ...»

στο σωστό: «71) Στεφανίδης Παναγιώτης του Μιλτιά-
δη, καθηγητής πρώτης βαθμίδας ...»

  Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Με την 24189/19/ΓΠ/08-10-2019 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 20 
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το άρθρο τέταρ-
το του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 παρ. 1 του 
ν. 4452/2016 (Α΄ 17) και τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και τις με αρ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.01.2017 (Β΄  225) και Φ. 122.1/52/60957/Ζ2/
17-04-2019 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, μονιμοποιείται ο Βασίλειος Δρακόπουλος 
του Παναγιώτη σε θέση καθηγητή, της βαθμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Γραφι-
κά-Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή», του Τμήματος 
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την 
οποία κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

      Με την 24191/19/ΓΠ/08-10-2019 πράξη του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 20 
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το άρθρο τέταρ-
το του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 παρ. 1 του 
ν. 4452/2016 (Α΄ 17) και τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και τις με αρ. Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.01.2017 (Β΄  225) και Φ. 122.1/52/60957/Ζ2/
17-04-2019 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, μονιμοποιείται ο Αθανάσιος Κακαρούντας 
του Παναγιώτη σε θέση καθηγητή, της βαθμίδας του Επί-
κουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτε-
κτονική Υπολογιστών», του Τμήματος Πληροφορικής με 
Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την οποία κατέχει, 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης 

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την 12067/27-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 16, όπως ισχύει με την αντικατά-
σταση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), 
19, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρ-
θρο 70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το άρθρο τέταρτο 
παρ. 1-6 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), και το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (38 Α΄), και 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 46 του 
ν. 4521/2018 (38Α΄), των άρθρων 2 ια), 15 παρ. 15 εδάφιο 
θ) και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄), καθώς 
και την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (Β΄ 225) 
υπουργική απόφαση, διορίζεται (εξελίσσεται) ο Θεόδω-
ρος Ελευθεράκης του Γεωργίου, σε μόνιμη, οργανική 
και προκηρυχθείσα (ΦΕΚ 15/17-1-2019, τ. Γ΄, κωδικός 
ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 9910), θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας 
του Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήμα-
τος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο γνωστικό 
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αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης», επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων 5777/29.8.2019).

      Με την 12068/27-9-2019 πράξη του Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 16, όπως ισχύει με την αντικατάστα-
ση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), 
19, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρ-
θρο 70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83 ), το άρθρο τέ-
ταρτο παρ. 1-6 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129 ), και το άρθρο 
9 του ν. 4521/2018 (38Α΄), και 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 
46 του ν 4251/2018 (38Α΄), των άρθρων 2 ια), 15 παρ. 15 
εδάφιο θ) και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄), 

καθώς και την αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 
(Β' 225) Υπουργική Απόφαση, διορίζεται (εξελίσσεται) 
ο Σταυριανός Κυριάκος του Σταύρου, σε μόνιμη, οργα-
νική και προκηρυχθείσα (ΦΕΚ 208/22-2-2019, τ. Γ΄, κω-
δικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 10536) θέση Δ.Ε.Π. Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγω-
γής του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο γνωστικό αντι-
κείμενο «Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία» επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων 5777/29.8.2019).

  Ο Πρύτανης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03019362110190004*
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