
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1267
19 Μαΐου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον 

Κρατικό Αερολιμένα Ζακύνθου. ......................................... 1
Έγκριση μίσθωσης λεωφορείων από το ΤΕΙ Κεντρι−

κής Μακεδονίας για τη μεταφορά φοιτητών. ....... 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 24482/31.3.2014 (ΦΕΚ 

τ.Β΄/891/9.4.2014, ΑΔΑ: ΒΙΗ5Ω−0ΞΩ) απόφασης του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ει−
δικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, με αντι−
κείμενο: α) τη σύνταξη σχεδίου νόμου για την 
ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Από−
φασης − Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχά−
νουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομι−
κής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υπο−
θέσεις, β) τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής 
έκθεσης, γ) της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών 
ρυθμίσεων και δ) του πίνακα αντιστοίχησης των 
διατάξεων της Απόφασης − Πλαίσιο με τις δια−
τάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου» −Αντι−
κατάσταση μέλους και γραμματέα. ............................... 3

Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προ−
στασία. .................................................................................................... 4

Ένταξη υπηρετούντων με συμβάσεις ΙΔΑΧ στην κα−
τηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. .... 5

Ένταξη μελών ΙΔΑΧ σε αντίστοιχες θέσεις της Κατη−
γορίας Ε.ΔΙ.Π του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011. ... 6

Ένταξη μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου Ι του Πανεπιστη−
μίου Δυτικής Μακεδονίας, σε θέσεις κατηγορίας 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). ........... 7

 Ένταξη μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου II του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, σε θέσεις κατηγορίας Ερ−
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). ... 8

Ένταξη μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα−
κεδονίας, σε θέσεις κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ........................ 9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ18Γ 5010672 ΕΞ 2014 (1)
Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον 

Κρατικό Αερολιμένα Ζακύνθου.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 827/1978 «Περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών 
διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/18−11−78).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 
του Ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων 
και Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/11−11−97).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 86/1979 «Περί 
συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την 
εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογή−
των και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών 
εξωτερικού» (Φ.Ε.Κ. 17/Α΄/31−1−79).

4. Τη διάταξη του άρθ. 2, II, παρ. 5, περ. (κα) της αριθμ. 
Δ6Α 1000473 ΕΞ2011/3−1−11 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής με «Με εντολή 
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και 
Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, 
Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γρα−
φείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Απο−
κεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 46/Β΄/24−1−2011 και Φ.Ε.Κ. 134/Β΄/9−2−2011).

5. Την αριθμ. Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/24−2−2012 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 465/Β΄/24−2−2012).

6. Το αριθμ. 44/30−5−2013 αίτημα της εταιρείας «Κατα−
στήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά 
την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδα−
σμολόγητων και Φορολογημένων Ειδών στον Κρατικό 
Αερολιμένα Ζακύνθου.

7. Το αριθμ. 331/28−3−2014 έγγραφο του Τελωνείου 
Ζακύνθου που περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Επι−
τροπής του άρθρου 17, παρ. 2 του Π.Δ. 86/1979 μετά των 
σχετικών τοπογραφικών διαγραμμάτων, αποφασίζουμε:
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όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 
Α΄/242),

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄/226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄/35), όπως ισχύει, και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β' του Ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/131).

2) Την υπ’ αριθμ. 24482/31.3.2014 (ΦΕΚ τ.Β΄/891/9.4.2014, 
ΑΔΑ: ΒΙΗ5Ω−0ΞΩ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία 
συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι ειδική νομο−
παρασκευαστική επιτροπή.

3) Την ανάγκη αντικατάστασης μέλους και γραμματέα 
της επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 24482/31.3.2014 (ΦΕΚ 
τ.Β΄/891/9.4.2014, ΑΔΑ: ΒΙΗ5Ω−0ΞΩ) απόφαση ως εξής:

Στην επιτροπή, με αντικείμενο: α) τη σύνταξη σχεδίου 
νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της 
απόφασης − Πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας 
στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργα−
σίας σε ποινικές υποθέσεις, β) τη σύνταξη της σχετικής 
αιτιολογικής έκθεσης, γ) της έκθεσης αξιολόγησης συ−
νεπειών ρυθμίσεων και δ) του πίνακα αντιστοίχησης των 
διατάξεων της Απόφασης − Πλαίσιο με τις διατάξεις του 
προτεινόμενου σχεδίου νόμου, αντικαθίσταται το μέλος 
και γραμματέας Αθανασία Βασιλοπούλου του Γεωργίου, 
υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των και στη θέση της ορίζεται μέλος και γραμματέας 
η Κωνσταντίνα Χατζή του Χαραλάμπους, υπάλληλος 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 24482/31.3.2014 (ΦΕΚ 
τ. Β' 891/9.4.2014, ΑΔΑ: ΒΙΗ5Ω−0ΞΩ) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. οικ. 3966 (4)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία. 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδι−

κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−

τικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1481/1984 ( ΦΕΚ Α΄/152) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση 
Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρ−
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄/41), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 14/2001 (ΦΕΚ Α΄/12) «Οργάνωση 
Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄/213), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄/7) «Ίδρυση 
Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά−
ξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επι−
στροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών' και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Α΄/141).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄/153) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/2012 (ΦΕΚ Α΄/172) «Οργά−
νωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 133/2013 (Α΄/198).

11. Τις διατάξεις της παρ. 1 στοιχείο δ του άρθρου 
8 του Π.Δ. 113/2013 (ΦΕΚ Α΄/146) «Καθορισμός ενιαίας 
διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθα−
γενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου 
επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την 
Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις 
οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το 
καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) και άλλες 
διατάξεις.»

12. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ./4831/25.7.13 
(ΦΕΚ Β΄/1841) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του τύπου του 
Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία».

13. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6666/22.10.13 
(ΦΕΚ Β΄/2809) Απόφασης της Διευθύντριας της Υπη−
ρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων 
διεθνή προστασία»

14. Τη διαπίστωση βάσει στατιστικών στοιχείων της 
Υπηρεσίας Ασύλου ότι η διάρκεια έκδοσης των απο−
φάσεων επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των 
οποίων οι χώρες καταγωγής είναι η Αίγυπτος, Αλβανία, 
Γεωργία, Μπαγκλαντές και Πακιστάν δεν υπερβαίνει το 
χρονικό διάστημα των σαράντα πέντε (45) ημερών και 
για τις λοιπές εθνικότητες το χρονικό διάστημα των 
τεσσάρων (4) μηνών.
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15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες 
διεθνή προστασία θα έχουν διάρκεια ισχύος τεσσά−
ρων (4) μηνών, πλην των δελτίων των αιτούντων διεθνή 
προστασία των οποίων οι χώρες καταγωγής είναι η 
Αίγυπτος, η Αλβανία, η Γεωργία, το Μπαγκλαντές και 
το Πακιστάν, τα οποία θα έχουν διάρκεια ισχύος σα−
ράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, με βάση την 
αναμενόμενη διάρκεια έκδοσης των αποφάσεων επί των 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

2. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 6666/22.10.13 (ΦΕΚ Β΄/2809) απόφαση της Δι−
ευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 26 Μαΐου 
2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 9 Μαΐου 2014

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 26696 (5)
Ένταξη υπηρετούντων με συμβάσεις ΙΔΑΧ στην κατη−

γορία Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 20 του Ν. 4009/2011, 

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 9 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10−8−2012/τ.Α΄), των άρθρων 29 
και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011/τ.Α΄), σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 21 του 
Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του 
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11−2−2014/τ.Α΄).

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. συ−
νεδρ. 2884/3−4−2014, για την διαδικασία ένταξης διοικη−
τικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ που είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

4. Τις αιτήσεις ένταξης στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. των 
υπηρετούντων στο Ίδρυμα με συμβάσεις ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδα−
κτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή 
συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν 
τα Τμήματα Ιατρικής και Κτηνιατρικής της Σχολής Επι−
στημών Υγείας του Ιδρύματος.

5. Την απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Επι−
στημών Υγείας για τον ορισμό Τριμελών Εισηγητικών 
Επιτροπών για την ένταξη των υπηρετούντων, με συμ−
βάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην κατη−
γορία Ε.ΔΙ.Π., η οποία επικυρώθηκε στη συνεδρίαση της 
Κοσμητείας της Σχολής αριθμ. 8/11−4−2014.

6. Τις από 14−4−2014 Εισηγήσεις των Τριμελών Ειση−
γητικών Επιτροπών των Τμημάτων Ιατρικής και Κτηνι−
ατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

7. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επι−
στημών Υγείας αριθμ. 9/15−4−2014 για την ένταξη στην 
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. των υπηρετούντων στο Ίδρυμα με 

συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποί−
οι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύουν τα Τμήματα Ιατρικής και Κτηνιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος (έγγραφο 
της Κοσμητείας αριθμ. 1059/16−4−2014).

8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διά−
ταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011.

9. Τις ανάγκες του Ιδρύματος, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη των υπηρετούντων στο Ίδρυμα με συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή 
συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα 
Τμήματα Ιατρικής και Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Ιδρύματος, στην κατηγορία Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 και του/άρθρου 68 
παρ. 3, περ. 5 του Ν. 4235/2014, διατηρώντας την κατά το 
χρόνο της ένταξης τους και μέχρι την έκδοση του κατά 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 
προεδρικού διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση και την κατανομή τους στα Τμήματα Ιατρι−
κής και Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Ιδρύματος ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μακροσκοπική 
και Μικροσκοπική 

Ανατομική και 
Εμβρυολογία 

κατοικίδιων ζώων

2
ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νευροφυσιολογία 
και κλινικές 
εφαρμογές

3
ΚΑΛΠΑΤΣΑΝΙΔΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αναπτυξιακή 
Νευροβιολογία

4 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΡΟΖΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Νευροανοσολογία − 

Πειραματική 
Νευρολογία

5
ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ 

ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πειραματική Νευ−
ρολογία − 

Νευροπαθολογία

6 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Υγιεινή και 
Τεχνολογία 

Τροφίμων Ζωικής 
Προέλευσης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 2014

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 3459 (6)

Ένταξη μελών ΙΔΑΧ σε αντίστοιχες θέσεις 
της Κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως τεχνο−

λογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο 
Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων».
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