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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

   Με την υπ’ αρ. 2613/20-1-2021 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 
του άρθρου 15 του ν. 4485/2017, του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 και του π.δ. 117/2002 καθώς και με την από 
11-9-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών εξελίσσεται 
ο Βασίλειος Μελιγκώνης του Δημητρίου, μέλος ΕΤΕΠ της 
ΤΕ κατηγορίας και βαθμίδας Β’ του Τμήματος Χημείας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην επόμενη βαθμίδα Α΄ 
(θέση μόνιμη) από την 4-7-2016, ημερομηνία συμπλήρω-
σης πενταετούς υπηρεσίας στην προηγούμενη βαθμίδα, 
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

  Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 Με την υπ’ αρ. 256/21.1.2021 πράξη του Πρύτανη του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις 1. των άρθρων 46 και 54 του 
π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύουν, 2. των άρθρων 148 
και 156 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), 3. της παρ. 9 του άρθρου 
1 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), όπως ισχύει, 4. του άρθρου 28 
του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), όπως ισχύει, 5. τις διατάξεις της 
παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 6. των 
διατάξεων των άρθρων 65 έως 70 του ν. 4692/2020 «Ανα-
βάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111) και 
έχοντας υπόψη α) την υπ’ αρ. 6752/16.12.2020 αίτηση 
παραίτησης της Κιτσοπούλου Βασιλικής του Δημητρίου, 
υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και β. την υπ’ αρ. 6888/22.12.2020 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Διοικητικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών σχετικά με τον έλεγχο γνησιότητας δικαιολο-
γητικών, λύεται η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου της Κιτσοπούλου Βασιλικής του 

Δημητρίου, υπαλλήλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με οργανική θέση, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, 
ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού στον Α΄ βαθμό και 
μισθολογικό κλιμάκιο ΜΚ9, από 16.12.2020, ημερομηνία 
παραίτησής της από το Πανεπιστήμιο. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3019708126/21.01.2021). 

 Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

    ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

  Με την υπ’ αρ. 318/19.01.2021 απόφαση του Πρύτανη 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 25, 26 και 
28 του π.δ. 160/2008, των άρθρων 7 και 8 του π.δ. 26/1933 
και του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 διαπιστώνεται η ορι-
στική απόλυση του Αλέξανδρου Πίσσα του Χρήστου από 
τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 31 Ιουλίου 2020, 
ημερομηνία δημοσίευσης σε δημόσια συνεδρίαση της 
πειθαρχικής απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (Γ΄ 2268), με την οποία του επιβλήθηκε 
η πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1165336116/19.01.2021).

    Με την υπ’ αρ. 188/15.01.2021 πράξη του Πρύτανη του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 
(Α΄ 26), διαπιστώνεται ότι, η παραίτηση της Ευθυμίας Μαυ-
ρομμάτη του Αντωνίου, μόνιμης υπαλλήλου του Ιδρύ-
ματος, γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλ-
ληλική της σχέση από 15.01.2021 ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησης, με την οποία εμμέ-
νει στην από 30.12.2020 αρχική αίτηση παραίτησής της.

(Αρ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7110441975/15.01.2021).

Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ
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    ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ 

 Με την υπό στοιχεία 24136/20/ΓΠ/14-12-2020 
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 16, 19 και 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διορίζεται 
μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, 
Βασίλειος Δρακόπουλος του Παναγιώτη, σε μόνιμη 
θέση καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Γραφική Υπολο-
γιστών, Μορφοκλάσματα και Διδακτικές Εφαρμογές 
τους», του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές 
στη Βιοϊατρική, της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προ-
σόντα (Γ΄ 438/2020).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 86/15-1-2021). 

      Με την υπό στοιχεία 23244/20/ΓΠ/27-11-2020 πράξη 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 
και 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα και την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, διορίζεται μετά από εξέλιξη, ο 
μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Αθανάσιος Κακαρού-
ντας του Παναγιώτη, σε μόνιμη θέση καθηγητή της 
βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήμα-
τα» του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη 
Βιοϊατρική, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα 
(Γ΄ 438/2020).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 86/15-1-2021).

      Με την υπό στοιχεία 23358/20/ΓΠ/01-12-2020 πρά-
ξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 16, 19 και 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διορίζεται 
μετά από εξέλιξη, η μόνιμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
Ευτυχία Ναθαναήλ του Γεωργίου - Ελευθερίου, σε μό-
νιμη θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστι-
κό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Συστη-
μάτων Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών», 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα (Γ΄ 438/2020). 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 86/15-1-2021).

Ο Πρύτανης

 ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

      Με την υπό στοιχεία Δ.Δ1.1/6093/ΑΦ/23-12-2020 από-
φαση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως 
τροποποιήθηκε από το π.δ. 302/1985, της υπό στοιχεία 
108151/Ζ1/21-08-2020 διαπιστωτικής πράξης εκλογής 
Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανε-
πιστήμιο, των άρθρων 14 και 45 του ν. 1268/1982, όπως 
ισχύουν, του άρθρου 23 του ν. 3549/2007, όπως ισχύει, 
του άρθρου 34 του ν. 3848/2010, των άρθρων 16 και 20 
του ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του 
άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017, των άρθρων 2 και 15 του ν. 4485/2017 και 
του άρθρου 9 του ν. 4521/2018, διορίζεται η Νταλίλα 
Βερόνικα Φορτούνα Ονοράτο (Dalila Verόnica Fortuna 
Honorato) του Ντάμασο Ζουστίνο Μουσίνιο (Dâmaso 
Justino Mousinho) σε οργανική θέση ΔΕΠ της βαθμίδας 
του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο 
«Αισθητική με έμφαση στη Σημειολογία της Εικόνας» 
(Γ΄ 806), στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής 
Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πα-
νεπιστημίου, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Ο παραπάνω διορισμός προέρχεται από εξέλιξη μονί-
μης Επίκουρης Καθηγήτριας που υπηρετεί.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 86/15-1-2021).

  Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Ι

 ΠANEΠIΣTHMIO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

    Με την υπ’ αρ. 10407/18.01.2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2817/2000, του άρθρου 
29 του ν. 4009/2011, των άρθρων 27 παρ. 3 και 33 παρ. 7 
του ν. 4386/2016 και του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002, κα-
τατάσσεται αυτοδίκαια βαθμολογικά το κατωτέρω μέλος 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμή-
ματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου 
Ιωαννίνων, από 28.09.2020 ημερομηνία ανάληψης κα-
θηκόντων του, καθώς έχει τα νόμιμα προσόντα, ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Νάτσης Αντώνιος
Όνομα πατέρα Προκόπιος
Κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ
Σύνολο χρόνου υπηρεσίας 
έως 28.9.2020

12ε09μ 23η

Βαθμίδα από 28.9.2020 Β’
Πλεονάζων χρόνος στη 
βαθμίδα

4ε 09μ 23η

Τμήμα

Τμήμα Αγωγής και 
Φροντίδας στην Πρώιμη 
Παιδική Ηλικία της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών

  Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 Με την υπ’ αρ. 252/12-01-2021 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 
(Α΄  26), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 59 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) 
και της παρ. 3 του άρθρου 155 και 156 του ν. 3528/2007 
(Α΄ 26), διαπιστώνεται ότι, ο Ευθύμιος Παλαιολόγου του 
Βλάσιου, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία στις 
31.12.2020 λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου 
(67ο) έτους της ηλικίας του.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8433118439/12-01-2021). 

Ο Πρύτανης

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

Ι

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

    Με την υπ’ αρ. 1806/14-1-2021 διαπιστωτική πράξη 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), και την υπ’ αρ. 3815/6-4-2020 
(Β’ 1499) πρυτανική απόφαση περί μεταβίβασης δικαιώ-
ματος υπογραφής σε προϊσταμένους/ες των οργανικών 
μονάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, λύεται αυτο-
δίκαια η υπαλληλική σχέση, του Βενιαμίν Καρατζόγλου 
του Σταύρου, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π./ΠΕ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από τη θέση που κα-
τείχε στο Πανεπιστήμιο. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7611299115/7-1-2021). 

    Με την υπ’ αρ. 1883/19-1-2021 διαπιστωτική πράξη 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), και την υπ’ αρ. 3815/6.4.2020 
(Β’ 1499) πρυτανική απόφαση περί μεταβίβασης δικαι-
ώματος υπογραφής σε προϊσταμένους/ες των οργανι-
κών μονάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, της Ασπασίας Τσακι-
ρίδου του Βασιλείου, μόνιμης Διοικητικής υπαλλήλου, 
κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής με Α΄ βαθ-
μό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από τη θέση που 
κατείχε στο Πανεπιστήμιο. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1046232495/7-1-2021). 

Με εντολή Πρύτανη 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Διοικητικού 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

  Με την υπ’  αρ. 2793/39459/25.11.2020 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/ 
2011 (Α΄  195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και το άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει, την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 (Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ) και και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
διορίζεται ο μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ ΣΒΑΡΝΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, σε μόνιμη θέση 
καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμί-
δας, του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Υψηλές Τάσεις, 
Ηλεκτρικές Εκκενώσεις, Μονώσεις» (Γ΄ 2434/2019).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 86/15-1-2021). 

   Με την υπ’  αρ. 2792/39457/25.11.2020 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), και το άρθρο τέταρτο 
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει, την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 (Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ) και και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
διορίζεται η μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σε μόνιμη θέση καθηγητή 
της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήμα-
τος Θεατρικών Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία με έμφαση στις 
σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στους νε-
ότερους χρόνους» (Γ΄ 2434/2019).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 86/15-1-2021).

      Με την υπ’  αρ. 2912/42235/15.12.2020 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/ 
2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 
του ν.  4386/2016 (Α΄  83), και το άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει, την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 (Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ) και και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
διορίζεται ο μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, σε μόνιμη θέση κα-
θηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, του 
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Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής, του Τμήματος Φυσι-
κής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική της 
Ατμόσφαιρας» (Γ΄ 421/2020).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 88/15-1-2021).

      Με την υπ’  αρ. 2913/42244/15.12.2020 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/ 
2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 
του ν.  4386/2016 (Α΄  83), και το άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195), όπως ισχύει, την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 (Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ) και και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, δι-
ορίζεται η μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΖΗ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σε μόνιμη θέση καθηγητή της βαθ-
μίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Θεατρι-
κών Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό 
αντικείμενο «Θεατρολογία: Θεωρία και ιστορία του θεά-
τρου και του δράματος», (Γ΄ 2201/2019 και Γ΄ 2316/2019).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 88/15-1-2021).

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   

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