
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Δικαιοσύνης

2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ 

 Με την υπό στοιχεία 50812 οικ./07.10.2022 πράξη του 
Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 8 του άρθρου 129 του ν. 4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων» (Α’ 208) και το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), ανακαλείται η 
υπ’ αρ. 48031/14.10.2020 (Γ’ 1733) απόφαση της Προ-
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως προς το μέρος που αφο-
ρά, την αυτοδίκαιη αποβολή από το δικηγορικό λει-
τούργημα της δικηγόρου Αθηνών, Μαρίας ΡΑΛΛΗ του 
Παναγιώτη, καθώς με την υπ’ αρ. 5/2022 απόφαση της 
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Εκκαθάρισης Μητρώου του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έγινε δεκτή η έφεση και 
εξαφανίζει την υπ’ αρ. 83/2012 απόφαση της Πρωτοβάθ-
μιας Επιτροπής Εκκαθάρισης Μητρώου.

      Με την υπ’ αρ. 52831/02.11.2022 απόφαση του Προ-
ϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων» (Α’ 208) και την παρ. 1 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 
επαναδιορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλο-
νίκης η Δέσποινα ΕΥΔΟΞΙΑΔΟΥ του Βασιλείου, πρώην δι-
κηγόρος στο ίδιο Πρωτοδικείο, η οποία έχει τα προβλε-
πόμενα από τον νόμο προσόντα.

    Με την υπ’ αρ. 53192/07.11.2022 πράξη του Προϊστά-
μενου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 129 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δι-
κηγόρων» (Α’ 208) και το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαιη απoβολή από το δικηγορικό λειτούργη-
μα του Κωνσταντίνου ΜΠΟΥΡΝΑ του Γεωργίου, δικηγό-
ρου Αθηνών, από 01. 01.2019, λόγω διαγραφής του από 
το Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με την 
υπ’ αρ. 4/2022 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 
Εκκαθάρισης Μητρώου του Συλλόγου.

    Με την υπ’ αρ. 53465/07.11.2022 απόφαση του Προ-
ϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις περ. α, γ, δ της παρ. 1 του άρθρου 7 και το άρθρο 3 
του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208) και την 
παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνη-
σης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δη-
μόσιας διοίκησης» (Α’ 133), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
αποβολή από το δικηγορικό λειτούργημα των κατωτέ-
ρω, κατ’ αλφαβητική σειρά, δικηγόρων Αθηνών, από την 
ημερομηνία ορκωμοσίας τους σε θέσεις ασυμβίβαστες 
προς το δικηγορικό λειτούργημα, ως ακολούθως:

Α. Ως Ειρηνοδικών Ημερομηνία 
Ορκωμοσίας

1. Ιωάννη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
του Παναγιώτη 20-09-2022

2. Παναγιώτας ΔΡΑΓΙΟΥ 
του Αριστείδη 20-09-2022

3. Ευγενίας ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ 
του Αθανασίου 20-09-2022

4. Αλεξάνδρας ΛΑΪΝΑ 
του Θεοδώρου 20-09-2022
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5. Γεωργίας ΜΑΛΑΜΑ 
του Γεωργίου 20-09-2022

6. Σοφίας ΜΠΟΥΛΟΥΛΗ 
του Διονυσίου 20-09-2022

7. Ευαγγελίας ΜΠΡΙΝΙΑ 
του Ηλία 16-09-2022

8. Αγγελικής ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ 
του Εμμανουήλ 20-09-2022

9. Ελένης ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 
του Ιωάννη 20-09-2022

10. Γεωργίας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 
του Θεοδώρου 20-09-2022

11. Ιωάννας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
του Γεωργίου 20-09-2022

12. Θάλειας ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
του Κωνσταντίνου 20-09-2022

13. Κωνσταντίνας ΠΟΥΡΝΑΡΑ 
του Βασιλείου 20-09-2022

14. Δανάης ΣΟΥΛΗ 
του Αναστασίου 20-09-2022

15. Ειρήνης ΦΕΡΜΕΛΗ 
του Δημητρίου 20-09-2022

Β. Ως Δικαστικών Πληρεξουσίων Ν.Σ.Κ. Ημερομηνία 
Ορκωμοσίας

1. Ζωής ΔΟΥΜΑ 
του Χρήστου 20-07-2022

2. Αικατερίνης ΚΑΤΙΟΥ 
του Κοσμά 20-07-2022

3. Παναγιώτας ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ 
του Δημητρίου 20-07-2022

4. Φραντζέσκας ΚΟΝΤΙΖΑ 
του Αντωνίου 20-07-2022

5. Κωνσταντίνας ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑ 
του Ευστρατίου 20-07-2022

6. Ορέστη ΠΑΣΤΕΛΛΑ 
του Σοφοκλή 20-07-2022

7. Σπυριδούλας ΠΕΤΡΑΤΟΥ 
του Αντωνίου 20-07-2022

8. Σταυρούλας ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ 
του Αναστασίου 20-07-2022

Γ. Ως Δημοσίων Υπαλλήλων Ημερομηνία 
Ορκωμοσίας

1. Αθανασίας ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΥ 
του Ιωάννη 03-10-2022

2. Ειρήνης - Ζωής ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑ 
του Ιωάννη 22-10-2021

3. Μαρίας ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ 
του Ζαχαρία 17-10-2022

Δ. Της Σταματίας ΛΕΟΝΤΑΡΑ του Αντωνίου λόγω ει-
σαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Γ’ 512/2022).

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

   Αριθμ. 27891 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερ-

γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 

Π.Ε. Κατηγορίας, με Δ’ Εισαγωγική βαθμίδα της 

Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με γνω-

στικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία με εφαρ-

μογές των μεθόδων χωρικής ανάλυσης και μη-

χανικής μάθησης».

    Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχο-
λής Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών (συνεδρί-
αση 30.5.2022) και σύμφωνα με:

1. την περ. (ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

2. το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112)

3. την παρ. 4 του άρθρου 465 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
4. τα άρθρα 305 και 308 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
5. τις παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 

(Α’ 195), 
6. το άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254 ),
7. την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), 
8. το άρθρο 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83),
9. τα άρθρα 15 και 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
10. το άρθρο 41 του ν. 4521/2018 (Α’ 38),
11. το π.δ. 134/1999 (Α’ 132),
12. το π.δ. 118/2002 (Α’ 99),
13. το Κεφάλαιο Α’ «Πλήρωση Θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π.» του 

π.δ. 147/2009 (Α’ 189) ,
14. την υπ’ αρ. 10177/4.3.2022 (Γ’ 778) διαπιστωτική 

πράξη του Πρύτανη της αυτοδίκαιης λύσης της υπαλ-
ληλικής σχέσης του μέλους Ε.ΔΙ.Π., Α’ βαθμίδας, Π.Ε .Κα-
τηγορίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλ-
λουργών του Ιδρύματος Παρασκευά Τσαγγαράτου του 
Περικλή, από 22.2.2022, λόγω αποδοχής του διορισμού 
του σε δεύτερη θέση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

15. την υπ’ αρ. 6136/11.2.2020 (Β’ 546) κανονιστική 
απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου κατά την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4386/
2016 για την προκήρυξη θέσεων και διαδικασία επιλογής 
μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης Ε.ΔΙ.Π., ως εξής: 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 
Τομέας «Γεωλογικών Επιστημών»
Μία (1) θέση Ε.ΔΙ.Π., Π.Ε. Κατηγορίας, με Δ’ Εισαγωγική 

βαθμίδα με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία με 
εφαρμογές των μεθόδων χωρικής ανάλυσης και μηχα-
νικής μάθησης».
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Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της παρα-
πάνω θέσης είναι:

1. Η κατοχή διπλώματος/πτυχίου Α.Ε.Ι. σχετικού με το 
γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

2. Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Θα συ-
νεκτιμηθούν:

1. Συναφής Διδακτορικός τίτλος σπουδών.
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
3. Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την 
υπό προκήρυξη θέση.

4. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές στο πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται, έχουν τα νόμιμα προ-
σόντα και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω 
θέση, να καταθέσουν στην Γραμματεία της Σχολής Μηχα-
νικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών και μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα 
της τελευταίας δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το 
γνωστικό αντικείμενό της, για την οποία ενδιαφέρεται 
να κριθεί ο υποψήφιος.

2) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

3) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας από 
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώρι-
ση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας.

4) Βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει συνοπτική 
ανάλυση προσόντων των ενδιαφερομένων καθώς και 
τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύ-
σεις. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ενδιαφερόμε-
νοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή 
φύλλα δημοσίευσης.

5) Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας και της διδα-
κτορικής διατριβής, τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή, θα βρίσκονται στη Γραμματεία της Σχολής Μη-
χανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. και θα είναι 
στην διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής.

6) Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπει-
ρίας τους.

7) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση και 

να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να 
συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συ-
νοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων 
καθώς και τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή 
δημοσιεύσεις.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύ-
ονται από νόμιμες μεταφράσεις. Ο υποψήφιος που θα 
επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση, υποχρεούται να κα-
ταθέσει:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Πιστοποιητικό υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 

γνωματεύσεων: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) 
ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254) 
μετά την εκλογή.

Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη ανα-
ζήτηση):

- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
- Το πιστοποιητικό (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολο-

γικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις 
ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

- Το πιστοποιητικό γέννησης. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων, δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις ενιαίου φορέα 
1019-905 της ομάδας λογαριασμών 2120 και 2190 του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αρ. 103236/26.10.2022 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με: α) τον ν. 4521/2018 (Α’ 38) και κυρίως το άρθρο 9, 
β) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), το 
τέταρτο άρθρο του ν. 4405/2016 (Α’ 129) και το άρθρο 
30 του ν. 4452/2017 (Α 17), γ) τα άρθρα 16, 20 και 77 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195), δ) του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ε) το 
άρθρο 463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και στ) το υπό στοι-
χεία 2/124832/ΔΠΓΚ/23.12.2021 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για διορισμούς 
και προσλήψεις του άρθρου 73 του ν. 4646/2019» διο-
ρίζεται η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
με τριετή θητεία σε κενή οργανική θέση μέλους του Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), βαθμίδας 
Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυής 
τεχνολογία και εφαρμογές στη Μαιευτική Φροντίδα» του 
Τομέα Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας του Tμήματος 
Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς έχει τα νόμιμα 
προσόντα.
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(ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: Γ’ 1671/2021) - (Κωδικός 
θέσης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ23255).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 7127/Β3/07.11.2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8911311012/24.10.2022).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Εσωτερικών: 116308/
24.10.2022).

  Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Με την υπ’ αρ. 79803/24.10.2022 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), το άρθρο 19 
του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), το άρθρο τέταρτο 
του ν. 4405/2016 (Α’ 129), το άρθρο 16 του ν. 4559/2018 
(Α’ 142), το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), το άρθρο 
463 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), την υπό στοιχεία  Φ.122.1/
6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β’ 225) απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ), την 
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (Β’ 2657) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των (ΑΠΕΛΛΑ), την υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/3.9.2020 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. 

στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτατες 
Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, την υπό στοιχεία Φ/161844/Ζ2/25.11.2020 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
περί κατανομής θέσεων για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. 
στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., το υπό στοιχεία 
127143/Β1/17.10.2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Διαβίβαση βεβαίωσης ύπαρ-
ξης πίστωσης για διορισμό μελών Δ.Ε.Π.» και το υπό στοι-
χεία 2/124832/ΔΠΓΚ/23.12.2021 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό για διορισμούς 
και προσλήψεις του άρθρου 73 του ν. 4646/2019», διορί-
ζεται ο Γεώργιος Κυδωνάκης του Αθανασίου, σε κενή ορ-
γανική θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγη-
τή με θητεία, του Τομέα Θεωρητικών Μαθηματικών, του 
Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο 
«Γεωμετρία» (ΦΕΚ προκήρυξης: Γ’ 1716/2021).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 7127/Β3/07.11.2022).

(Αρ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6477331149/20.10.2022). 

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ του Υπουργείου Εσωτερικών: 115353/
20.10.2022). 

 Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03028631511220004*
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