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ΑΠΟΦΑΣΗ
Της Συγκλήτου του Τ.Ε.1. Στερεάς Ελλάδας, για την έγκριση θέματος του
Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.1. Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα τον καθορισμό
των κριτηρίων και τη διαδικασία απονομής τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα,
Ομότιμου Καθηγητή και του Επίτιμου Καθηγητή.

Η Σύγκλητος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας,
στη συνεδρίαση αριθμ. 146/04-09-2018 (θέμα 230),

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 «Οργανισμός» παρ. 2 περ. ι' του Ν. 4009/2011 «Δομή,

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α'195), που αφορά στον καθορισμό
των κριτηρίων απονομής των τίτλων του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή και
του άρθρου 80 «Λοιπές μεταβατικές διατάξεις» παρ. 22 περ. α', β" και γ',

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Διοικητικά θέματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.»
παρ. 6 του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
83), με τις οποίες αντικαθίσταται η περ. γ" της παρ. 22 του Ν. 4009/2011, με τις
οποίες ορίζεται ότι έως την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ιδρύματος, τα
θέματα που προβλέπονται σε αυτόν ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνέλευσης, οι
οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 «Εσωτερικός Κανονισμός» παρ. 2 περ. ζ" του Ν.
4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114), που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων
εσωτερικής λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι και ιδίως τα κριτήρια και τη διαδικασία
απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου Καθηγητή και του
Επίτιμου Καθηγητή, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 «Τελικές και
μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α" έως Ε"», με τις οποίες ορίζεται ότι για τα
θέματα που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του άρθρου 8 και μέχρι
την έκδοσή του, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις κατά την
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έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,

4. Τις διατάξεις των άρθρων 13 «Σύγκλητος», 14 «Πρυτανικό Συμβούλιο» και 15
«Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις» του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
114),

5, Τις διατάξεις του άρθρου 2 «Ορισμοί» και του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές
διατάξεις Κεφαλαίων Α' έως Ε'» του Ν, 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
114),

6. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 144363/Ζ1/1-09-2017 (ΑΔΑ:Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ)
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Ζητήματα οργάνων
διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114),

7. Το Π.Δ. αριθμ. 10012013 (ΦΕΚ 135/τ. ΑΊ5-6-2013), για τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε το Π.Δ. αριθμ. 127/2013 (ΦΕΚ 1901τ.ΑΊ16-9-2013),

8. Την απόφαση αριθμ. 66/29-06-2016 στο ΦΕΚ 378/τ. ΥΟΔΔι15-07 -2016 για
διορισμό μετά από διαδικασία εκλογής του κ. Πέτρου Λάμψα, ως Πρόεδρου του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την Πράξη αριθμ. 5/28-06-2016 (θέμα 10) του
Συμβουλίου Ιδρύματος, καθώς και την αριθμ. 136019/Ζ1/24-08-2016
(ΑΔΑ:652Η4653ΠΣ-Δ5Ν) Διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το διορισμό του Προέδρου του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας,

9. Την αριθμ. 6303/09-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΙΖΟΞΑΟ-2ΓΗ) στο ΦΕΚ 3165/Τ.ΒΊ03-10-2016
απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για τον ορισμό Αναπληρωτών
Προέδρου, που εγκρίθηκαν με την απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος, στη
συνεδρίαση αριθμ. 7/06-09-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α'
195), καθώς και την αριθμ. 4261/27-06-2018 (ΑΔΑ: Ω1Γ50ΞΑΟ-5ΗΩ) απόφαση του
Πρύτανη του Τ.ΕΙ. Στερεάς Ελλάδας, για τον καθορισμό σειράς, τομέα ευθύνης και
επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων, στο ΦΕΚ 3024/Τ.ΒΊ27-07-2018,

10. Τις αποφάσεις αριθμ. 7164/06-12-2017 (ΑΔΑ:Ω8ΩΡΟΞΑΟ-ΗΑΤ), 2952/14-05-2018
(ΑΔΑ:75ΔΨΟΞΑΟ-736) και 5365/28-08-2018 (ΑΔΑ:691ΞΟΞΑΟ-ΚΡ1) του Πρύτανη
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για τη συγκρότηση και ανασυγκρότηση της Συγκλήτου
του Τ.ΕΙ. Στερεάς Ελλάδας,

11. Το γεγονός ότι στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν συγκροτείται το Πρυτανικό
Συμβούλιο, άρα δεν λειτουργεί ως όργανο, σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο
αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 (ΑΔΑ:ΨIΜΖ4653ΠΣ-ΟΡ2) του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών - Λοιπά θέματα,

12. Την αριθμ. 4235/26-06-2018 απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,
για τη συγκρότηση Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με έργο την κατάθεση
εισήγησης για τα κριτήρια και τη διαδικασία απονομής τίτλων του Επίτιμου
Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α'), σύμφωνα με την
απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στη συνεδρίαση αριθμ.
140/29-05-2018 στο 290θέμα της ημερήσιας διάταξης,

13. Την εισήγηση με αριθμ. Πρωτ. Τ.Ε.Ι. 5369/28-08-2018 της οριζόμενης Επιτροπής
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για τον καθορισμό των κριτηρίων και της διαδικασίας
απονομής τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου Καθηγητή και του Επίτιμου
Καθηγητή του Τ.ΕΙ. Στερεάς Ελλάδας,
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14. Την ανάγκη για την άμεση εκπόνηση και εφαρμογή Εσωτερικού
Κανονισμού του Τ.Ε.1. Στερεάς Ελλάδας, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα
εσωτερικής λειτουργίας του Ιδρύματος,

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,

Αποφασίζει

Την έγκριση θέματος του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και
ειδικότερα:

Τον καθορισμό των κριτηρίων και τη διαδικασία απονομής τίτλων του Επίτιμου
Διδάκτορα, Ομότιμου Καθηγητή και του Επίτιμου Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η απονομή των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου Καθηγητή και του
Επίτιμου Καθηγητή, προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4009/11, άρθρο 5, παρ. 2(ί)
«Οργανισμός» και του Ν. 4485/17, άρθρο 8, παρ. 2(ζ) «Εσωτερικός κανονισμός» και
μέχρι την οριστικοποίηση και ψήφιση του εσωτερικού θεσμικού πλαισίου του Ιδρύματος,
αναφορικά με την έννοια, τη διαδικασία και τα κριτήρια για την απονομή των ανωτέρω
τίτλων, έχει ως ακολούθως

Β. ΕΝΝΟΙΑ

<k Ομότιμος Καθηγητής;

Ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή απονέμεται σε έναν προτεινόμενο, μετά τη
συνταξιοδότησή του διατελέσαντος Καθηγητή/Καθηγήτρια, ο οποίος κατά τη διάρκεια
της θητείας του υπήρξε άψογος στις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις, υπόδειγμα ήθους
και άφησε έντονα την παρουσία του, τόσο ως προς το διδακτικό, διοικητικό και
ερευνητικό του έργο, όσο και ως προς την γενικότερη συμβολή του στα επιστημονικά
δρώμενα και την κοινωνία.

<k Επίτιμος Καθηγητής;

Ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή απονέμεται, κατά την ανωτέρω έννοια του Ομότιμου
Καθηγητή, σε προσωπικότητα που διετέλεσε Καθηγητής/Καθηγήτρια άλλου
Πανεπιστημίου, διέπρεψε στην επιστήμη ή προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο
Πανεπιστήμιο, στην κοινωνία και στο έθνος.

<k Επίτιμος Διδάκτορας;
Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα αποτελεί ύψιστη τιμή που απονέμει το Πανεπιστήμιο
σε διακεκριμένες προσωπικότητες Έλληνες ή ξένους, οι οποίες με το έργο τους έχουν
συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης, στις τέχνες και τα γράμματα, στον πολιτισμό και
στην πολιτική. Για την απονομή του ανωτέρω τίτλου δεν είναι απαραίτητο ο τιμώμενος
να κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο ή άλλο Πανεπιστήμιο, όταν όμως
απονέμεται σε μη Πανεπιστημιακούς, πρέπει να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και φειδούς
κατά την αξιολόγηση, άλλως αλλοιώνεται και μειώνεται η ουσία της απονεμόμενης
διάκρισης.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η διαδικασία ξεκινά μετά από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) μελών της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος, τόσο για τον αποχωρήσαντα Καθηγητή/Καθηγήτρια, στην
περίπτωση του Ομότιμου Καθηγητή, με τη συναίνεση βεβαίως του προτεινόμενου, όσο
και για τις άλλες δύο κατά τα ανωτέρω περιπτώσεις του Επίτιμου Καθηγητή και του
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Επίτιμου Διδάκτορα. Ακολούθως, συγκροτείται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος
ειδική τριμελής επιτροπή από Καθηγητές της βαθμίδας του Καθηγητή του Τμήματος και
σε περίπτωση έλλειψης από Καθηγητές της Σχολής, η οποία εκτιμά το έργο, την
προσφορά, την ευδόκιμη θητεία και το ήθος του προτεινόμενου για την απονομή του
τίτλου και συντάσσει την εισήγησή της προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Στη
συνέχεια η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφόσον συγκεντρώνει τη
θετική ψήφο των 2/3 των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, εγκρίνεται από τη Κοσμητεία και
διαβιβάζεται προς τη Σύγκλητο για την τελική απόφαση απονομής του τίτλου.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

•.. Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή

Τα κριτήρια απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή και του Επίτιμου Καθηγητή
είναι:

Δέκα (1Ο) τουλάχιστον έτη πραγματικής υπηρεσίας στη Σχολή, στη βαθμίδα του τακτικού
Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας και δέκα πέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής υπηρεσίας στο
Ίδρυμα (συμπεριλαμβανομένων τα Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Χαλκίδας). Στην περίπτωση του
Επίτιμου Καθηγητή στην παραπάνω προϋπηρεσία συνυπολογίζονται τα έτη προϋπηρεσίας
και σε άλλο ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής. Οι εν λόγω περιορισμοί μπορεί να μην είναι
δεσμευτικοί για εξαιρετικές περιπτώσεις Καθηγητών, οι οποίοι έχουν διαπρέψει εκτός
συνόρων και έχουν μεγαλουργήσει στο αντικείμενό τους, με αποτέλεσμα να αποτελούν
σημείο αναφοράς για το πρωτοποριακό τους έργο διεθνώς.

Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία,
τουλάχιστον, σε ΠΜΣ ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής ή επίβλεψη, με την ιδιότητα του
επιβλέποντος, μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς,
από την έναρξη μέχρι τη περαίωση της, ή συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές
δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την
έναρξη μέχρι τη περαίωση τους, ή Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά
ερευνητικά προγράμματα με αμοιβή και ανάλογη συμβολή στην ανάπτυξη και υποστήριξη
μέσων και υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Σημαντικό αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων (αυτοδύναμων και σε συνεργασία) σε
επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους.

Διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου με βάση τις ετεροαναφορές και τις
αποδελτιώσεις των δημοσιεύσεων σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Κριτήρια που συνεκτιμώνται αναφορικά με το έργο του και τη συνεισφορά του σε ορισμένους ή
στους περισσότερους από τους παρακάτω τομείς ή σε άλλους τομείς της επιστήμης, της τέχνης,
της τεχνολογίας και της έρευνας:

Προσφορά στη γνώση, στην παραγωγή, στην έρευνα και στη διδασκαλία.
Επίβλεψη πτυχιακών, διπλωματικών και άλλων ερευνητικών εργασιών με ιδιαίτερα
ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με πρακτικά συνεδρίων και τόμους των
ερευνητικών εργασιών.
Προσφορά στην ανάπτυξη ενός Τμήματος ή Τμημάτων της Σχολής, ως προς την
αναμόρφωση της ύλης των μαθημάτων, την εισαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων, την
ανάπτυξη του εργαστηριακού υλικού κ.ά ..
Χρησιμοποίηση στην παραγωγή εφαρμοσμένου έργου.
Πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες εξαιρουμένων των αυτοεΚδόσεων, επί των
οποίων να προβάλλεται κρίση επί της συμβολής από διαπρεπείς επιστήμονες Έλληνες ή
ξένους.
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Εκπόνηση/συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων και άλλων επιστημονικών βιβλίων
και ερευνών που έχουν διδαχθεί ή διδάσκονται σε ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού.
Εύφημες μνείες επί του ερευνητικού έργου από διαπρεπείς Καθηγητές Έλληνες και
ξένους.
Διοικητικό έργο στο Τμήμα, στη Σχολή και γενικότερα στο Ίδρυμα σε θέσεις μονομελών
και συλλογικών διοικητικών οργάνων.
Κριτής σε περιοδικά, μέλος συντακτικής επιτροπής και συμμετέχων σε ανάλογες
δραστηριότητες, αναφορικά με την έρευνα και τη διάχυση της γνώσης και της
τεχνολογίας.
Συμμετέχων σε ευρωπαικα ή Ελληνικά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα με
αμοιβή και ανάλογη συμβολή στην ανάπτυξη και υποστήριξη μέσων και υπηρεσιών σε
εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Αξιόλογη τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις της βιομηχανίας,
των τραπεζών, μονάδων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και διεθνών οργανισμών.
Συμμετοχή σε Γνωμοδοτικές Επιτροπές του Κράτους, Διοικητικά Συμβούλια,
Επιμελητήρια, Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, Περιφερειακές Αναπτυξιακές Επιτροπές,
Επαγγελματικές οργανώσεις, ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες Κ.ά..
Μετάδοση της γνώσης με διοργάνωση ημερίδων και με συμμετοχή στην εκτέλεση
σεμιναρίων, επίσημων φορέων ελληνικών ή ξένων, σε υψηλόβαθμα στελέχη
οργανισμών, τραπεζών και επιχειρήσεων και με ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών και
δραστηριοτήτων, πέραν του χώρου του Ιδρύματος και με σκοπό τη γενικότερη
προσφορά στην επιστήμη, στην παραγωγή και στην κοινωνία, με παροχή εφοδίων
χρήσιμων στην κατάρτιση και την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Κριτήρια αναφορικά με την εξαιρετικά ευδόκιμη θητεία του αποχωρήσαντος, τη μη εμπλοκή
του σε ενέργειες που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού και του
ακαδημαϊκού δασκάλου, το ήθος του, και το χρέος του στο καθήκον μέχρι την αποχώρησή
του.

•.. Επίτιμου Διδάκτορα

Ειδικότερα τα κριτήρια για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα, σύμφωνα
και με τη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική, είναι η εξαιρετική συμβολή και συνεισφορά σε
ένα συγκεκριμένο γνωστικό χώρο της επιστήμης που κατά τη κρίση της επιτροπής
ξεπερνάει σε βαθμό απαιτήσεων και δυσκολίας την εκπόνηση/απονομή ενός συνήθους
διδακτορικού διπλώματος. Ο τίτλος θα πρέπει να απονέμεται σε προσωπικότητες που
έχουν καταξιωθεί με μια σημαντική ακαδημαϊκή καριέρα ή επιστημονική συνεισφορά ή
έχουν αφήσει ανεξίτηλα το ίχνος τους στα γράμματα, στις τέχνες, στον πολιτισμό, στην
ειρήνη, στην πολιτική και σε άλλους τομείς με καθομολογούμενη προσφορά στον
άνθρωπο, στην κοινωνία, στο έθνος και στη διεθνή κοινότητα. Η κρίση για την απονομή
του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα, ο οποίος ισοδυναμεί με τον τίτλο ενός διδακτορικού
διπλώματος, που αποτελεί τον ανώτατο ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών που απονέμεται
από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, οφείλει να είναι αυστηρή, ουσιαστική και
αντικειμενική, προκειμένου να διασφαλίζεται το κύρος του Ιδρύματος και συγχρόνως να
μην έρχεται σε δυσχερή θέση ο προτεινόμενος.

Δικαιώματα
Ο Ομότιμος Καθηγητής έχει τα δικαιώματα και τα προνόμια που προβλέπονται από το
νόμο και τον Κανονισμό του Ιδρύματος. Επίσης δικαιούται την παραχώρηση από τη
Σχολή χώρου εργασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου του.

Ανάκληση
Ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή, Επίτιμου Καθηγητή και Επίτιμου Διδάκτορα μπορεί να
ανακληθεί από τα ίδια όργανα του Ιδρύματος που τον απένειμαν σε περιπτώσεις
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Εσωτερική Διανομή:
- Πρύτανη του Τ.Ε.Ι.

Αντιπρυτάνεις
Σχολές και Τμήματα
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα Προσωπικού
Περιφερειακό Τμήμα Προσωπικού
Τμήμα Συλλογικών & Ατομικών Οργάνων
& Επιτροπών
Κ.Υ.Τ.Ε.Π., για Ανάρτηση στην
Ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι.

ρύτανης
τερεάς Ελλάδας

Πέτρος Λάμψας
Καθηγητής
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