
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

2 Περιφέρειες

3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ   

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Με την 1443/16.07.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Κω, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 11-23 του ν. 3584/2007, του άρθρου 18 του 
ν. 2190/1994, του άρθρου 7 του ν. 4386/2016, του 
άρθρου 26 του ν. 4440/2016 και του άρθρου 82 του 
ν. 4604/2019, κατόπιν της 3Κ/2018 Προκήρυξης του 
ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 4/τ.Α.Σ.Ε.Π./02.02.2018) και σύμφωνα με 
τον πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
1054/Γ/10.06.2019, διορίζεται η ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-
ΛΟΠΟΥΛΟΥ του Θωμά, σε κενή οργανική θέση μόνιμου 
προσωπικού που προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κω, κατηγορίας ΥΕ κλά-
δου Εργατών Καθαριότητας (οδοκαθαριστών), αναδρο-
μικά από 23.04.2018 (ημερομηνία αρχικής πρόσληψης).

Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει 
για μια δεκαετία στην υπηρεσία στην οποία διορίζεται.

(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κω: 16908/15.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5510411610/16.07.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 
40229/24.07.2019). 

 Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ   

 Ι 

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ   

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην 58104/18-6-2019 απόφαση του Αντιδημάρχου 
Ηρακλείου Κρήτης (αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Κρήτης: 7172/24-6-2019) η οποία δημοσιεύτηκε 
στο Φ.Ε.Κ. 1223/τ.Γ’/19-7-2019 επιφέρεται διόρθωση στη 
σελίδα 6222, στη στήλη Β’, στον 21ο στίχο εκ των κάτω:

Από το εσφαλμένο: «ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ»,
στο ορθό: «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)   

 Ι 

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ   

 Με την 32054/16.7.2019 απόφαση του Δημάρχου Κέρ-
κυρας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ.9 του 
άρθρου 163 του ν.3584/2007 (Α’ 143), γίνεται αποδεκτή 
η παραίτηση του Αλέξανδρου Ξενάκη του Πέτρου από 
την θέση του Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου.

Η λύση της εργασιακής σύμβασης θα επέλθει με την 
κοινοποίηση στον ανωτέρω της δημοσιευμένης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως του Δημάρ-
χου ή με την παρέλευση άπρακτης της εικοσαήμερης 
προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8815821091/19.7.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου: 160102/24.7.2019). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ   

 Ι   

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Με την 3296/23.07.2019 πράξη του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος, το άρθρο 
18 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α’ 195) και το άρθρο 159 του 
ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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επάνοδος στην υπηρεσία του μόνιμου υπαλλήλου Χα-
μαλίδη Ελευθερίου του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Μηχα-
νικών ειδικότητας Μηχανολόγων, με βαθμό Α’ και το 
11ο μισθολογικό κλιμάκιο, στην θέση από την οποία 
είχε παραιτηθεί στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινω-
νιών Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου/
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από 
16.7.2019, ημερομηνία υποβολής αίτησης επαναφοράς, 
λόγω μη εκλογής του στις γενικές βουλευτικές εκλογές 
της 7ης Ιουλίου 2019.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος Οικονο-
μικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομι-
κού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 3216/17.07.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2341991081/17.07.2019). 

 Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ   

 Ι 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ   

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 α) Στην 1399/8-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Ελευ-
σίνας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1230/Γ’/19.07.2019 
στη σελίδα 6254, στήλη Β’, στον στίχο 22,διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με 
βαθμό Β’»,

στο ορθό: «κλάδο TE Δημοτικής Αστυνομίας με το 
βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν τη 
θέση της σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 81 
του ν.4172/2013 (Α’ 167), συνυπολογιζόμενου του χρό-
νου υπηρεσίας του στο Κατάστημα Κράτησης».

β) Στην 1387/9906/4-7-2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Ελευσίνας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1220/Γ’/ 
18.07.2019 στη σελίδα 6211, στον στίχο 11, διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με 
βαθμό Β’»,

στο ορθό: «κλάδο TE Δημοτικής Αστυνομίας με το 
βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν τη 
θέση του σε διαθεσιμότητα,σύμφωνα με το άρθρο 81 
του ν.4172/2013 (Α’ 167), συνυπολογιζόμενου του χρό-
νου υπηρεσίας του στο Κατάστημα Κράτησης». 

 (Από το Δήμο Ελευσίνας).   

 Ι   

 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 Με την 41364/9099/19-7-2019 απόφαση του Δημάρ-
χου Ιωαννίνων Νομού Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 
(Α’133) και ύστερα από το αριθ. 71672 Α/2018/28-6-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετατάσσεται στο Δήμο 
Ιωαννιτών ο Κοντογιάννης Γρηγόρης του Λάμπρου σε 
κενή οργανική θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας που αυτός 
κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του 
άρθρου 81 του ν. 4173/2013.

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Ιωαννιτών για την εξασφαλι-
σμένη πίστωση 37177/9150/20-6-2019).

(Αριθ. απόφ. ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Ιωαννιτών 
9600/2019/21-6-2019) .

 Ο Δήμαρχος

ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ   

 Ι   

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Με την 29633/03-7-2019 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
16, 19, 20 και 77 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 και των άρθρων 2, και 
84 παρ. 19 του ν. 4485/2017, την ερμηνευτική εγκύκλιο 
αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. 
και την υπουργική απόφαση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/ 
27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ.Β’), διορίζεται, μετά από 
εκλογή, η Ειρήνη Αργυριάδου του Αργυρίου, σε κενή ορ-
γανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, της 
βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με τριετή θητεία, στο 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με 
έδρα τις Σέρρες της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Ελ-
ληνικός Παραδοσιακός Χορός». Η προκήρυξη της θέ-
σης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 461/26-4-2018 τ.Γ’. Η θέση 
αυτή προέρχεται από το σύνολο των υφιστάμενων 
κενών οργανικών θέσεων καθηγητών του Ιδρύματος 
εκ των οποίων σαράντα πέντε (45) κενές οργανικές 
θέσεις κατανεμήθηκαν στις Σχολές για τις ανάγκες των 
Τμημάτων τους στις αριθμ. 2941/10-4-2017 και 2946/
31-8-2017 συνεδριάσεις της Συγκλήτου. Η κατανομή των 
κενών οργανικών θέσεων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3643/
16-10-2017 τ.Β’.

(Αριθμ. απόφ. επάρκειας πιστώσεων του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους: 2/47505/04-06-2019/ΓΛΚ/Διεύ-
θυνσ η Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 5175/18-7-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7512511310/13-06-2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης: 38980/13-06-2019). 

   Με την 31837/03-7-2019 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 
16, 19, 20 και 77 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 και των άρθρων 2, και 
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84 παρ. 19 του ν. 4485/2017, την ερμηνευτική εγκύκλιο 
αριθμ. Φ. 122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 του Υπ.Π.Ε.Θ. 
και την υπουργική απόφαση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/
27-1-2017 (ΦΕΚ 225/31-1-2017 τ.Β’), διορίζεται, μετά από 
εκλογή, ο Βλαδίμηρος Συμεωνίδης του Μιχαήλ, σε κενή 
οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, 
της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή με τριετή θη-
τεία, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών 
Τεχνών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο διορισμός γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Δι-
εύθυνση μουσικών συνόλων». Η προκήρυξη της θέσης 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 708/21-6-2018 τ.Γ’. Η θέση αυτή 
προέρχεται από το σύνολο των υφιστάμενων κενών ορ-
γανικών θέσεων καθηγητών του Ιδρύματος εκ των οποί-
ων σαράντα πέντε (45) κενές οργανικές θέσεις κατανε-
μήθηκαν στις Σχολές για τις ανάγκες των Τμημάτων τους 
στις αριθμ. 2941/10-4-2017 και 2946/31-8-2017 συνεδρι-
άσεις της Συγκλήτου. Η κατανομή των κενών οργανικών 
θέσεων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3643/16-10-2017 τ.Β’.

(Αριθμ. απόφ. επάρκειας πιστώσεων του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους: 2/45782/28-05-2019/ΓΛΚ/Διεύ-
θυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 5175/18-7-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7256592561/12.06.2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης: 38810/12.06.2019). 

   Με την 27316/3.6.2019 πράξη του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (Α’ 149), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 1868/1989 
(Α’ 230), τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιγ’ του 
ν. 2190/1994 (Α’ 28), τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
ν. 2690/1999 (Α’ 45), τις διατάξεις του άρθρου 43 του 
ν. 4194/2013 (Α’ 208), τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 
5 εδ. β’ του π.δ. 47/1996 (Α’ 33), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 206/2005 (Α’ 251), την 3891/2013 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Γ’), 
την 16703/14.1.2015 απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ 
(ΥΟΔΔ 13, διορθ. ΥΟΔΔ 28), όπως τροποποιήθηκε με 
την 5835/1.11.2017 απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ 
(ΥΟΔΔ 601) και την 12733/Ζ1/23.1.2015 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
6Ε5Β9-53Ν), περί διορισμού του καθηγητή του Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, Περικλή Μήτκα του 
Ακύλα, ως Πρύτανη του ΑΠΘ, τις διατάξεις του άρθρου 
18 παρ. 6 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), την 3891/2013 από-
φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Γ’), το 
11966/12.1.2016 έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου 
(ΑΔΑ: ΩΓ1Ρ46Ψ8ΧΒ-ΔΚ3, απόφαση 2919/11.12.2015 συ-
νεδρίασης Συγκλήτου), την 15266/1.3.2016 πράξη του 
Πρύτανη (Γ’ 901), το 17/2017 πρακτικό συνεδριάσεως 
του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ, το 14847/10.1.2019 
έγγραφο της Γραμματείας της Νομικής Επιτροπής του 
ΑΠΘ, με συνημμένη την 42/2018 απόφαση του Τρι-
μελούς Συμβουλίου του ΣτΕ, την 2/42460/16.5.2019 

(αρ. αποφ. 2001019000491) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών:

1) Ανακαλείται η 15266/1.3.2016 πράξη του Πρύτανη 
(Γ΄ 901), με την οποία προσλήφθηκε ο Ευάγγελος Κώστας 
του Χρήστου, δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, με AM 3910, 
στο Δικαστικό Γραφείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου 
χρόνου επειδή δεν προσέδωσε αναδρομική ισχύ στην 
πρόσληψή του και

2) προσλαμβάνεται ο Ευάγγελος Κώστας του Χρήστου, 
δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, με AM 3910, στο Δικαστικό 
Γραφείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και 
αμοιβή, που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις 
για τις αποδοχές δικηγόρων, που παρέχουν υπηρεσί-
ες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής 
στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, αναδρομικά από 
20.10.2010, σε συμμόρφωση με το σκεπτικό και δια-
τακτικό του αριθμ. 17/2017 πρακτικού συνεδριάσεως 
και της 42/2018 απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου 
του ΣτΕ, σύμφωνα με τα οποία η πρόσληψη θα έπρε-
πε να ανατρέχει στο χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας 
11987/20.10.2010 πράξης του Πρύτανη.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1205014370/14.9.2016).

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ 4412/19.6.2019). 

 Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   

 Ι   

 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 Με την 162/03-07-2019 πράξη της Πρύτανη του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 20 του ν. 4009/2011 
όπως ισχύουν, του αρθρ. 77 του ν.4009/2011, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε από τον ν. 4076/2012, του αρθρ. 
70 του ν.4386/2016, του αρθρ. 4 του ν.4405/2016, του 
αρθρ. 30 του ν.4452/2017 και του αρθρ. 15, παρ. 15θ 
του ν.4485/2017 όπως ισχύουν, διορίζεται η Μπουκάλα 
Σαλώμη του Παναγιώτη, ύστερα από προκήρυξη θέσης, 
σε θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θη-
τεία, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχο-
λής Κοινωνικών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο 
«Κριτική Ανάλυση Λόγου και Κοινωνική Ανθρωπολογία», 
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκήρυξης 694/
τ.Γ’/19-06-2018).

(Αριθμ. απόφ. του ΓΛΚ: 2/45782/28-05-2019).
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. 5175/18-7-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7076781279/10-06-2019).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης: 38256/10-06-2019). 

 Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ   
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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την 16122/19/ΓΠ/03-07-2019 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 τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, την αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, καθώς και την αρ. Φ. 122.2/69/107955/Ζ2/ 
28-06-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και την από 19-12-2018 απόφαση 
του Εκλεκτορικού Σώματος, με την οποία η Ίριδα Τσεβρέ-
νη του Ιωάννη, επανεκλέχτηκε σε κενή οργανική θέση 
καθηγητή, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με 
θητεία, διορίζεται σε κενή οργανική θέση καθηγητή, 
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, στο 
γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα 

προσόντα, αναδρομικά από 19-10-2017, ημερομηνία 
του αρχικού διορισμού της στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με θητεία (1039/19-10-2017/τ.Γ’), σύμφωνα με 
την αρ. Φ. 122.2/69/107955/Ζ2/28-06-2018 (ΦΕΚ 785/ 
16-07-2018/τ.Γ’) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, με την οποία ακυρώθηκε η αρ. 
13610/17/ΓΠ/22-09-2017 (ΦΕΚ 1039/19-10-2017/τ.Γ’) 
Πρυτανική Πράξη διορισμού της ανωτέρω.

(Αριθμ. εγγράφου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ. 2/43342/21-05-2019).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./ Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 5190/19-7-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1146797567/14.06.2019).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Προσωπικού Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης: 39266/14.06.2019). 

 Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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