
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Σπυρίδωνα Αθηναίου σε οργανική.

2 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Αλέξανδρου Αλεξανδρίδη σε οργανική.

3 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Κίμωνα Αναστασιάδη - Αϊνατζόγλου σε 
οργανική.

4 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Πέτρου Αξαόπουλου σε οργανική.

5 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Ευάγγελου Βαλαμόντε σε οργανική.

6 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Νικόλαου Βασιλά σε οργανική.

7 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Ερρίκου -Χάϊμ Βεντούρα σε οργανική.

8 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Κα-
θηγήτριας α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής Ελένης Γαλιώτου - Μιχαλοπούλου σε 
οργανική.

9 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Κωνσταντίνου Ευσταθίου σε οργανική.

10 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Ευάγγελου Ζέρβα σε οργανική.

11 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Διονυσίου Κάβουρα σε οργανική.

12 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Γρηγορίου Καλτσά σε οργανική.

13 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Ιωάννη Κανδαράκη σε οργανική.

14 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Νικήτα Καρανικόλα σε οργανική.

15 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής Δημητρίου Μάγου σε οργανική.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φε.7/6275 (1)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Σπυρίδωνα Αθηναίου σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Σπυρίδωνα Αθηναίου για μετατροπή 
της προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ 
του Σωτηρίου, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθ-
μίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου, 
δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Φε. 7/6276 (2)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Αλέξανδρου Αλεξανδρίδη σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής Αλέξανδρου Αλεξανδρίδη για με-
τατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική 
αφού 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΄), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΙΔΗ του Παναγιώτη, σε μόνιμη οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του 
Πανεπιστημίου, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. Φε.7/6277 (3)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Κίμωνα Αναστασιάδη - Αϊνατζόγλου σε 

οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Κίμωνα Αναστασιάδη - Αϊνατζόγλου για 
μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική 
αφού 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΄), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΚΙΜΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - 
ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ του Ελευθερίου, σε μόνιμη οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του 
Πανεπιστημίου, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Φε.7/6279 (4)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Πέτρου Αξαόπουλου σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Πέτρου Αξαόπουλου για μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
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(ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθη-
γητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-
κών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής ΠΕΤΡΟΥ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία 
ίδρυσης του Πανεπιστημίου, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Φε. 7/6280 (5)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Ευάγγελου Βαλαμόντε σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/
02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 2, περιπτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Ευάγγελου Βαλαμόντε για μετατροπή 
της προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΛΑΜΟ-
ΝΤΕ του Σπυρίδωνα, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας 
βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστη-
μίου, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Φε. 7/6281 (6)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Νικόλαου Βασιλά σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44737Τεύχος Β’ 3550/22.08.2018

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότη-
ση πενταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή 
των προσωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθ-
μίδας της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/
Ζ2/30.03.2018 (ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροπο-
ποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Νικόλαου Βασιλά για μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΑ του 
Σπυρίδωνα, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμί-
δας, από την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου, 
δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Φε.7/6282 (7)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Ερρίκου -Χάϊμ Βεντούρα σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Ερρίκου - Χάϊμ Βεντούρα για μετατροπή 
της προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας 
και θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε 
εντός δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
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υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθη-
γητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής ΕΡΡΙΚΟΥ - ΧΑΪΜ ΒΕΝΤΟΥΡΑ του Μιχαήλ, σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία 
ίδρυσης του Πανεπιστημίου, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Φε.7/6283 (8)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Κα-

θηγήτριας α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττικής Ελένης Γαλιώτου - Μιχαλοπούλου 

σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα της Καθηγήτριας α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Ελένης Γαλιώτου - Μιχαλοπούλου για 
μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της σε οργανική 
αφού 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΄), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθη-
γήτριας α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΕΛΕΝΗΣ ΓΑΛΙΩΤΟΥ - ΜΙ-
ΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου, σε μόνιμη οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του 
Πανεπιστημίου, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Φε.7/6284 (9)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Κωνσταντίνου Ευσταθίου σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
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διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής Κωνσταντίνου Ευσταθίου, για με-
τατροπή της προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική 
αφού 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΄), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέ-
λους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), 
Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πλη-
ροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Παναγιώτη, σε μόνιμη οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του 
Πανεπιστημίου, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Αριθμ. Φε.7/6285 (10)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Ευάγγελου Ζέρβα σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Ευάγγελου Ζέρβα για μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέ-
λους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), 
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Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΕΡΒΑ του 
Αναστασίου, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμί-
δας, από την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου, 
δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Φε.7/6286 (11)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Διονυσίου Κάβουρα σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Διονυσίου Κάβουρα για μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθη-
γητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΒΟΥΡΑ του Αθανασίου, σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία 
ίδρυσης του Πανεπιστημίου, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Φε.7/6287 (12)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Γρηγορίου Καλτσά σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
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νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Γρηγορίου Καλτσά για μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθηγη-
τή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρο-
νικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΛΤΣΑ του Παναγιώτη, 
σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημε-
ρομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. Φε. 7/6288 (13)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Ιωάννη Κανδαράκη σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Ιωάννη Κανδαράκη για μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-3-2018 (ΦΕΚ  117/ 
τ. Υ.Ο.ΔΔ /6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - 
Ορισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε 
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Καθη-
γητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ του Στυλιανού, σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από την ημερομηνία 
ίδρυσης του Πανεπιστημίου, δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44742 Τεύχος Β’ 3550/22.08.2018

Αριθμ. φε.7/6289 (14)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Νικήτα Καρανικόλα σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Νικήτα Καρανικόλα για μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέ-
λους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), 

Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πλη-
ροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 
του Νικολάου, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθ-
μίδας, από την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου, 
δηλ. από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Φε.7/6290 (15)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής Δημητρίου Μάγου σε οργανική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.A΄/02.03.2018) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2, περι-
πτώσεις α΄ και γ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4547/2018 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12.6.2018) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Τη με αριθμ. Φ. 12/41266/Ζ2/12.03.2018 (ΦΕΚ 147/
τ.Υ.Ο.ΔΔ/15.03.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τη συγκρότηση πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή των προ-
σωποπαγών θέσεων των Καθηγητών α΄ βαθμίδας της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σε οργανικές καθώς και τη Φ. 12/52763/Ζ2/30.03.2018 
(ΦΕΚ 193/τ.Υ.Ο.ΔΔ/04.04.2018) τροποποιητική αυτής.

6. Την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης 
(σχετ. οι από 13.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018 και 
18.05.2018 συνεδριάσεις), με την οποία έγινε δεκτό το 
αίτημα του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής Δημητρίου Μάγου για μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης του σε οργανική αφού διαπι-
στώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων 
της υποπερίπτωσης iii της υποπερίπτωσης γγ΄ της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).
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7. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 06.06.2018 (αριθμ. 
πρωτ. 92400/Ζ2/06.06.2018) για έλεγχο νομιμότητας και 
θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

8. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/τ. Υ.Ο.ΔΔ/
6.3.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής κ.λπ.» με την οποία ορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), Κα-
θηγητή α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΟΥ του 
Παναγιώτη, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, 
από την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου, δηλ. 
από 02.03.2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  
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*02035502208180012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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