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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Δεκεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Συμπεριφορικής Μηχανικής και Αναλυτικής για τη Διοίκηση Μάρκετινγκ – ΣΜΑΔΜΑ
(Behavioral Engineering & Analytics for Marketing
Management – ΒΕΑΜΜ Laboratory)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της
Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορισμός του
εσωτερικού του Κανονισμού.

2

Mετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας
βαθμίδας.

3

Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας
βαθμίδας.

4

Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας
βαθμίδας.

5

Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας
βαθμίδας.

6

Αρ. Φύλλου 4755

Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας
βαθμίδας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1995
(1)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Συμπεριφορικής Μηχανικής και Αναλυτικής για τη Διοίκηση Μάρκετινγκ – ΣΜΑΔΜΑ (Behavioral Engineering & Analytics for
Marketing Management – ΒΕΑΜΜ Laboratory)»
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και καθορισμός του εσωτερικού του Κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του
ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
3. Την υπ’ αριθμ. 17/17.7.2019 απόφαση συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
4. Την υπ’ αριθμ. 7/27.11.2019 απόφαση συνεδρίασης
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
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Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Συμπεριφορικής Μηχανικής και Αναλυτικής για τη Διοίκηση Μάρκετινγκ – ΣΜΑΔΜΑ (Behavioral Engineering
& Analytics for Marketing Management – ΒΕΑΜΜ
Laboratory)» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον εσωτερικό του Κανονισμό, ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εργαστήριο με τίτλο: «Συμπεριφορική Μηχανική και Αναλυτική
για τη Διοίκηση Μάρκετινγκ - ΣΜΑΔΜΑ (Behavioral
Engineering & Analytics for Marketing Management ΒΕΑΜΜ Laboratory)» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της
Αναλυτικής για τη Διοίκηση Μάρκετινγκ, Επιστημών της
Συμπεριφοράς και Οικονομικής Ανάλυσης.
Άρθρο 2
Σκοπός
Η Συμπεριφορική Μηχανική ενεργοποιεί τη δημιουργία σχέσεων που απλοποιούν την υλοποίηση μελλοντικών προβλέψεων και, συνεπώς, όταν οι σχετικές
συνθήκες μπορούν να τροποποιηθούν, επιτρέπει την
ενεργητική διαχείριση του περιβάλλοντος στο μέλλον
και συνεπώς την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων διοίκησης μάρκετινγκ. Στο εργαστήριο «μετράμε και
βελτιώνουμε τις επιδόσεις οργανισμών και της διοίκησης μάρκετινγκ μέσω ολοκληρωμένων αναλύσεων και
της ακριβούς εφαρμογής επιστημονικής γνώσης για
τις τεχνικές ανάπτυξης, βελτίωσης και διαχείρισης της
σύστασης, συντήρησης ή τροποποίησης της συμπεριφοράς, από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες που επιτυγχάνουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους ανθρώπους, το προϊόν, την υπηρεσία, τη μάρκα και την αγορά
και παράγουν αυξητική αξία για όλα τα εμπλεκόμενα
(ενδιαφερόμενα) μέρη». Το «Εργαστήριο Συμπεριφορικής Μηχανικής και Αναλυτικής για τη Διοίκηση Μάρκετινγκ - ΣΜΑΔΜΑ (Behavioral Engineering & Analytics
for Marketing Management – BEAMM Laboratory)» έχει
ως στόχους:
i. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και
των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
ii. Την προώθηση της διοίκησης μάρκετινγκ με έμφαση
στη διερεύνηση της συμπεριφοράς και την οικονομική
ανάλυση, της κατανόησης σημασίας της στους ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις με σκοπό
την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της βιώσιμης ανάπτυξής τους.
iii. Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση
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δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων.
iv. Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά
ιδρύματα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία έχουν συναφές αντικείμενο και οι επιστημονικοί τους στόχοι, συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
v. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και
κοινωνικούς φορείς, επιχειρηματικούς φορείς, καθώς
και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο ώστε να συμβάλλουν στην υποβολή
προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών
μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.
vi. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες καθώς και σε
κάθε μορφής οργανισμούς και φορείς, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53), με σκοπό την
προαγωγή της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων.
vii. Τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών,
βιβλίων, κ.λπ. γύρω από τα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου.
viii. Την καθοδήγηση και εποπτεία διδακτορικής έρευνας σε θέματα που άπτονται του ερευνητικού προσανατολισμού του εργαστηρίου.
Άρθρο 3
Επιστημονικό Προσωπικό και Συνεργάτες
Το «Εργαστήριο Συμπεριφορικής Μηχανικής και
Αναλυτικής για τη Διοίκηση Μάρκετινγκ (Behavioral
Engineering & Analytics for Marketing Management –
ΒΕΑΜΜ Laboratory)» στελεχώνεται από διδακτικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γενικότερα σε Τμήματα του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που η επιστημονική
τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά
και επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται από μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται
στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το
εργαστήριο δύναται να έχει συνεργαζόμενα μέλη που
μπορεί να περιλαμβάνουν υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές καθώς και
ερευνητές από εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς και
ιδρύματα.
Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ορίζεται με τη διαδικασία του
άρθρου 29 του ν.4485/2017 (Α’114).
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2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου έχει ως αρμοδιότητες: τον συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού
– μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου
και τη μέριμνα για την τήρησή του, τη μέριμνα για την
στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, την υποβολή
στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού
των δραστηριοτήτων, καθώς και την υπογραφή κάθε
εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Για τη διεξαγωγή του έργου του, ειδικότερα για την
εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού
που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων,
το Εργαστήριο συστεγάζεται σε ήδη υπάρχοντα χώρο
γραφείου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
όπου τοποθετείται και πινακίδα με τον τίτλο του. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) την υποστήριξη του εργαστηρίου.
6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Τμήματος, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεων
του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.
Άρθρο 6
Έσοδα – Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
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• Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να
πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του
δημοσίου τομέα.
• Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
• Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
• Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
• Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τους
σκοπούς του εργαστηρίου και
• Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια
• Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Αρχείο ερευνητικών
προγραμμάτων, Βιβλίο μεταβολών προσωπικού, Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 6 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
I

Αριθμ. 2007
(2)
Mετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση της
ίδιας βαθμίδας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/7-5-2019,
τ.Α΄) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία,
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
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2. Την 5327/30-5-2019 (ΦΕΚ 2151/τ.Β΄/7-6-2019) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη του πάσης φύσεως προσωπικού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας σύμφωνα με το ν. 4610/2019».
3. Την 5329/30-5-2019 (ΦΕΚ 2155/τ.Β΄/7-6-2019) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη των Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το ν. 4610/2019».
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/6-9-2011 (ΦΕΚ 195/
τ.Α΄/2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/
4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της περ. ββ΄ της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019).
7. Την με αριθμ. 1235/09-08-2019 αίτηση του Γεωργίου
Χριστοφορίδη, για μετατροπή της θέσης του, από προσωποπαγή σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας
καθηγητή.
8. Την 6884/30-07-2019 απόφαση του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσης των αιτήσεων καθηγητών του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας για μετατροπή των θέσεών τους από προσωποπαγείς σε οργανικές».
9. Την από 11-09-2019 (Α.Π. 941/08-10-2019) απόφαση
της Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή της
προσωποπαγούς θέσης του καθηγητή α΄ βαθμίδας του
Γεωργίου Χριστοφορίδη του Χρήστου, του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με την οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή
των προβλεπόμενων προσόντων της υποπερίπτωσης
iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011),
σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Την 137444/Ζ1/6-9-2019 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 709/9-9-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), με την οποία διαπιστώθηκε ότι ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εξελέγη ο Θεοδουλίδης Θεόδωρος του Παύλου,
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με θητεία τριών ετών, από
1-9-2019 έως 31-8-2022.
12. Την υπ’ αριθμ. 1932/12-11-2019 (ΨΩ77469Β7ΚΗΒΥ) πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με την οποία ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4610/2019 έλεγχος
νομιμότητας της διαδικασίας, αποφασίζουμε:
Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή
α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής
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του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Γεωργίου Χριστοφορίδη του Χρήστου σε μόνιμη οργανική θέση της
ίδιας βαθμίδας, από 7-5-2019 ημερομηνία έκδοσης του
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019), επειδή η αίτησή
του κατατέθηκε πριν την 31-8-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 15 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
I

Αριθμ. 2007
(3)
Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση της
ίδιας βαθμίδας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
2. Την 5327/30-5-2019 (ΦΕΚ 2151/τ.Β’/7-6-2019) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη του πάσης φύσεως προσωπικού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας σύμφωνα με το ν. 4610/2019».
3. Την 5329/30-5-2019 (ΦΕΚ 2155/τ.Β’/7-6-2019) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη των Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το ν. 4610/2019».
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/6-9-2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/
2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/
4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της περ. ββ΄ της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019).
7. Την με αριθμ. 801/14-06-2019 αίτηση του Αντωνίου
Μπίσμπα του Γεωργίου, για μετατροπή της θέσης του,
από προσωποπαγή σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή.
8. Την 6884/30-07-2019 απόφαση του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσης των αιτήσεων καθηγητών του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4755/24.12.2019

Μακεδονίας για μετατροπή των θέσεών τους από προσωποπαγείς σε οργανικές».
9. Την από 11-09-2019 (Αριθμ. 960/08-10-2019) απόφαση της Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του καθηγητή α΄ βαθμίδας του Αντωνίου Μπίσμπα του Γεωργίου, του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με την οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή
των προβλεπόμενων προσόντων της υποπερίπτωσης
iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011),
σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Την 137444/Ζ1/6-9-2019 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 709/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019), με την οποία διαπιστώθηκε ότι ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εξελέγη ο Θεοδουλίδης Θεόδωρος του Παύλου,
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με θητεία τριών ετών, από
1-9-2019 έως 31-8-2022.
12. Την υπ’ αριθμ. 1932/12-11-2019 (ΨΩ77469Β7ΚΗΒΥ) πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με την οποία ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4610/2019 έλεγχος
νομιμότητας της διαδικασίας, αποφασίζουμε:
Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή
α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Αντωνίου
Μπίσμπα του Γεωργίου σε μόνιμη οργανική θέση της
ίδιας βαθμίδας, από 7-5-2019 ημερομηνία έκδοσης του
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α’/7-5-2019), επειδή η αίτησή του
κατατέθηκε πριν την 31-8-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 15 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
I

Αριθμ. 2011
(4)
Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση της
ίδιας βαθμίδας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
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τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
2. Την 5327/30-5-2019 (ΦΕΚ 2151/τ.Β’/7-6-2019) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη του πάσης φύσεως προσωπικού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας σύμφωνα με το ν. 4610/2019».
3. Την 5329/30-5-2019 (ΦΕΚ 2155/τ.Β’/7-6-2019) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη των Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το ν. 4610/2019».
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/6-9-2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/
2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της περ. ββ΄ της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019).
7. Την με αριθμ. 788/10-06-2019 αίτηση του Στέργιου Γκανάτσιου του Σταύρου, για μετατροπή της θέσης
του, από προσωποπαγή σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π.
βαθμίδας καθηγητή.
8. Την 6884/30-07-2019 απόφαση του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσης των αιτήσεων καθηγητών του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας για μετατροπή των θέσεών τους από προσωποπαγείς σε οργανικές».
9. Την από 11-09-2019 (Αριθμ. 961/08-10-2019) απόφαση της Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή
της προσωποπαγούς θέσης του καθηγητή α΄ βαθμίδας
του Στέργιου Γκανάτσιου του Σταύρου, του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με την οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή
των προβλεπόμενων προσόντων της υποπερίπτωσης
iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011),
σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Την 137444/Ζ1/6-9-2019 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 709/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019), με την οποία διαπιστώθηκε ότι ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εξελέγη ο Θεοδουλίδης Θεόδωρος του Παύλου,
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με θητεία τριών ετών, από
1-9-2019 έως 31-8-2022.
12. Την υπ’ αριθμ. 1932/12-11-2019 (ΨΩ77469Β7ΚΗΒΥ) πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με την οποία ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4610/2019 έλεγχος
νομιμότητας της διαδικασίας, αποφασίζουμε:
Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθηγητή
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α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Στέργιου
Γκανάτσιου του Σταύρου σε μόνιμη οργανική θέση της
ίδιας βαθμίδας, από 7-5-2019 ημερομηνία έκδοσης του
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019), επειδή η αίτησή
του κατατέθηκε πριν την 31-8-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 15 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
I

Αριθμ. 2005
(5)
Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση της
ίδιας βαθμίδας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
2. Την 5327/30-5-2019 (ΦΕΚ 2151/τ.Β’/7-6-2019) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη του πάσης φύσεως προσωπικού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας σύμφωνα με το ν. 4610/2019».
3. Την 5329/30-5-2019 (ΦΕΚ 2155/τ.Β’/7-6-2019) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη των Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το ν. 4610/2019».
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/6-9-2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/
2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της περ. ββ΄ της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/7-5-2019, τ.Α΄).
7. Την με αριθμ. 816/20-06-2019 αίτηση του Κωνσταντίνου Παρίση, για μετατροπή της θέσης του, από προσωποπαγή σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π. βαθμίδας
καθηγητή.
8. Την 6884/30-07-2019 απόφαση του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσης των αιτήσεων καθηγητών του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
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της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, για μετατροπή των θέσεών τους από προσωποπαγείς σε οργανικές».
9. Την από 11-09-2019 (Αριθμ. 940/08-10-2019) απόφαση της Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του καθηγητή α΄
βαθμίδας του Κωνσταντίνου Παρίση του Εμμανουήλ,
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία διαπιστώθηκε
η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/τ.Α’/6-9-2011), σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας
βαθμίδας.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Την 137444/Ζ1/6-9-2019 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 709/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019), με την οποία διαπιστώθηκε ότι ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εξελέγη ο Θεοδουλίδης Θεόδωρος του Παύλου,
καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με θητεία τριών ετών, από
1-9-2019 έως 31-8-2022.
12. Την υπ’ αριθμ. 1932/12-11-2019 (ΨΩ77469Β7ΚΗΒΥ) πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με την οποία ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4610/2019 έλεγχος
νομιμότητας της διαδικασίας, αποφασίζουμε:
Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθηγητή
α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνου
Παρίση του Εμμανουήλ σε μόνιμη οργανική θέση της
ίδιας βαθμίδας, από 7-5-2019 ημερομηνία έκδοσης του
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019), επειδή η αίτησή
του κατατέθηκε πριν την 31-8-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 15 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
I

Αριθμ. 2013
(6)
Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση της
ίδιας βαθμίδας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
2. Την 5327/30-5-2019 (ΦΕΚ 2151/τ.Β’/7-6-2019) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη του πάσης φύσεως προσωπικού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας σύμφωνα με το ν. 4610/2019».
3. Την 5329/30-5-2019 (ΦΕΚ 2155/τ.Β’/7-6-2019) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη των Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το ν. 4610/2019».
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/6-9-2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/
2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της περ. ββ΄ της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/7-5-2019, τ.Α΄).
7. Την με αριθμ. 786/10-06-2019 αίτηση του Νικολάου
Ασημόπουλου του Δημητρίου, για μετατροπή της θέσης
του, από προσωποπαγή σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π.
βαθμίδας καθηγητή.
8. Την 6884/30-07-2019 απόφαση του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσης των αιτήσεων καθηγητών του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, για μετατροπή των θέσεών τους από προσωποπαγείς σε οργανικές».
9. Την από 11-09-2019 (Αριθμ. 962/08-10-2019) απόφαση της Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή
της προσωποπαγούς θέσης του καθηγητή α΄ βαθμίδας
του Στέργιου Γκανάτσιου του Σταύρου, του Τμήματος
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Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με την οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή
των προβλεπόμενων προσόντων της υποπερίπτωσης
iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1
του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/6-9-2011),
σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Την 137444/Ζ1/6-9-2019 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 709/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019), με την οποία διαπιστώθηκε ότι ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εξελέγη ο Θεοδουλίδης Θεόδωρος του Παύλου,
καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με θητεία τριών ετών, από
1-9-2019 έως 31-8-2022.
12. Την υπ’ αριθμ. 1932/12-11-2019 (ΨΩ77469Β7ΚΗΒΥ) πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με την οποία ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4610/2019 έλεγχος
νομιμότητας της διαδικασίας, αποφασίζουμε:
Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή
α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Νικολάου Ασημόπουλου του Δημητρίου σε μόνιμη οργανική θέση της
ίδιας βαθμίδας, από 7-5-2019 ημερομηνία έκδοσης του
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019), επειδή η αίτησή
του κατατέθηκε πριν την 31-8-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 15 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02047552412190008*

