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1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την 75/14-2-2020 απόφαση του Δημάρχου Άν-
δρου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 74 του 
ν. 4430/2016 και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
14 του ν. 4403/2016, σχετικά με την ανανέωση των 
συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της 
Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου Άνδρου» 
με κωδικό ΟΠΣ 5001905 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Νότιο Αιγαίο 2014-2020» ανανεώνονται οι συμβάσεις 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των 
κάτωθι υπαλλήλων:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. ΜΠΑΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2. ΚΑΚΑΦΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Η ως άνω ανανέωση της σύμβασης της υπαλλήλου Μπατσή Λαμπρινής θα διαρκέσει από την υπογραφή της στις 
15-2-2020 έως την 14-2-2021 και της υπαλλήλου Κακαφώνη Αγγελικής από την υπογραφή της στις 21-2-2020 έως 
την 20-2-2021, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, έως τη λήξη του προγράμματος.

Οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου απασχόλησης, χωρίς οι προ-
σλαμβανόμενες να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.

(Αριθμ. βεβ. για την ύπαρξη των πιστώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνδρου: 1321/14-2-2020).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6520120929/8-11-2018 και 

1430832023/8-11-2018).

  Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
I

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    Με την 84466/18914/11-02-2020 σε (ορθή επανά-
ληψη) πράξη του Δημάρχου Ιωαννίνων Νομού Ιωαννί-
νων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 159 του ν. 3584/2007, όπως σήμερα ισχύει και 
του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, διαπιστώ-
νεται, η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, από 
31-12-2019, του υπαλλήλου Νικόλαου Παπαδιαμάντη 
του Θωμά, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α', λόγω 
συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας του (ημερο-
μηνία γέννησης 25-05-1952).

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Ιωαννιτών περί πραγματο-
ποίησης του αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας των 

δικαιολογητικών διορισμού του ανωτέρω: 10551/2316/
18-02-2020).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1152112786/31-12-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας: 27141/03-03-2020). 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Με την 37/05.02.2020 απόφαση του Δημάρ-
χου Δίου Ολύμπου, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις 
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διατάξεις των άρθρων 101, 151, 152 και 160 του 
ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από 27-01-2020 αίτηση 
παραίτησης, της υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Ελισάβετ Καράτζιου 
του Σεργκέεφ, ειδικότητας ΥΕ καθαρίστριας σχολικών 
μονάδων, με βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο Μ.Κ. 4 και 
λύεται η υπαλληλική της σχέση λόγω συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3855710111/05-02-2019).

(Αριθμ. βεβ. Δημάρχου περί γνησιότητας δικαιολογη-
τικών: 1670/05-2-2019).

(Αριθμ. απόφ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας-Θράκης: 910/ 04 -03-2020). 

   Με την 3/420/10-1-2020 (ορθή επανάληψη: 26.2.2020) 
απόφαση Δημάρχου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσ-
σαλονίκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/
5-3-2001), όπως ισχύει, των άρθρων 75, 79 και 101 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α'/28-6-2007), του άρθρου 19 
παράγραφος 3 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016), 
όπως ισχύει, του άρθρου 68 παράγραφοι 1 και 2 του 
ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011), όπως ισχύουν, κα-
θώς και των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄/7-6-2010) και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού 
Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), όπως αυτή 
διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθ. 11/16-12-2019 συ-
νεδρίασής του, μετατάσσεται ο Ιωάννης Τολόζης του Γε-
ωργίου, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
κλάδου ΥΕ Εργατών με βαθμό Γ, σε κενή ομοιόβαθμη ορ-
γανική θέση του κλάδου ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας (άλ-
λου κλάδου της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, εντός του 
ιδίου Δήμου) και με την ίδια σχέση εργασίας.

(Αριθ. αιτήσεως Ιωάννη Τολόζη του Γεωργίου περί 
μετατάξεως από τον κλάδο ΥΕ Εργατών στον κλάδο ΥΕ 
Επιστατών: 3618/15-2-2019).

(Αριθ. βεβ. Διεύθυνσης Διοικητικής Οικονομικής Υπη-
ρεσίας Δήμου Ωραιοκάστρου περί πρόβλεψης της προ-
καλούμενης δαπάνης: 3734/27-2-2020).

(Ημερομηνία βεβ. Δήμου Ωραιοκάστρου (Τμήμα Ανθρώ-
πινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας) περί ύπαρξης 
κενής οργανικής θέσης ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας στον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκά-
στρου (ΦΕΚ 1202/Β'/20-5-2013), όπως ισχύει: 14-10-2019).

(Ημερομηνία βεβ. Δήμου Ωραιοκάστρου (Τμήμα Αν-
θρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας) περί 
ολοκλήρωσης του αυτεπαγγέλτου ελέγχου εγκυρότητας 
των υποχρεωτικώς λαμβανομένων υπόψη δικαιολογη-
τικών του μετατασσομένου υπαλλήλου Ιωάννη Τολόζη 
του Γεωργίου: 8-11-2019).

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης: 1319/3-3-2020). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ 

   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Με την 38110/03.03.2020 απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 63, 147 και 148 του ν. 3528/2007 και 
των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Γραμμένου 
Κωνσταντίνου του Γεωργίου, μονίμου υπαλλήλου που 
υπηρετεί σε προσωποπαγή θέση, κατηγορίας ΔΕ κλάδου 
Διοικητικών Γραμματέων, με Α' βαθμό και Μ.Κ. 12, κατό-
πιν της από 03.03.2020 δεύτερης αίτησης παραίτησης 
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 11.02.2020).

Στον ανωτέρω υπάλληλο η υπηρεσία εκφράζει την 
ευαρέσκειά της για την υπερτριακονταπενταετή ευδό-
κιμη παραμονή του.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7124190924/ 03.03.2020).

  Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ

 

    Με την 3856/21-02-2020 απόφαση του Αντιδημάρ-
χου Ήλιδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 79 και 183 και 217 του ν. 3584/2007, το 
π.δ. 50/2001, του άρθρου 12 του ν. 4257/14-04-2014, 
της αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/15-12-2011 
εγκυκλίου του ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤ. και ΗΔ, το άρθρο 105 παρ. 
2 του ν. 4483/2017, την αριθμ. πρωτ. 26941/20-11-2018 
αίτηση του υπαλλήλου και το αριθμ. 04-36/30-10-2019 
πρακτικό - γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
υπαλλήλων ΟΤΑ Π.Ε Ηλείας, μετατάσσεται, ο υπάλληλος 
του Δήμου Ήλιδας, με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, Μπάρκουλας Ιωάννης του Κωνσταντί-
νου, από την κατηγορία -κλάδο ΥΕ Εργατών με βαθμό Γ, σε 
ανώτερη κατηγορία-κλάδο ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, με 
εμπειρία και ταυτόχρονη μεταφορά θέσης, επειδή συντρέ-
χουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ήλι-
δας: 299/11-02-2020).

(Αριθμ. πρ. βεβ. γνησιότητας δικαιολογητικών σύμφω-
να με το ν. 4305/2014:16215/05-07-2016).

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου: 35911/03-03-2020).

    Με την 3858/21-02-2020 απόφαση του Αντιδημάρχου 
Ήλιδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 79 και 183 και 217 του ν. 3584/2007, το π.δ. 50/2001, 
του άρθρου 12 του ν. 4257/2014, της αριθμ. πρωτ. ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/15-12-2011 εγκυκλίου του ΥΠ. 
ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤ. και ΗΔ, το άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4483/2017, 
την αριθμ. πρωτ. 26943/20-11-2018 αίτηση του υπαλλήλου 
και το αριθμ. 04-39/30-10-2019 πρακτικό - γνωμοδότηση 
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του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Π.Ε Ηλεί-
ας, μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Ήλιδας, με σχέ-
ση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Σεϊντής 
Ανδρέας του Ιωάννη, από την κατηγορία -κλάδο ΥΕ Εργα-
τών με βαθμό Γ, σε ανώτερη κατηγορία-κλάδο ΔΕ Τεχνι-
τών Υδραυλικών, με εμπειρία και ταυτόχρονη μεταφορά 
θέσης, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλε-
πόμενες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ήλιδας: 
301/11-02-2020).

(Αρ. πρ. βεβ. γνησιότητας δικαιολογητικών σύμφωνα 
με το ν. 4305/2014: 16636/08-07-2016).

(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου:35918/03-03-2020).

    Με την 3859/21-02-2020 απόφαση του Αντιδημάρ-
χου Ήλιδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων 79 και 183 και 217 του ν. 3584/2007, 
το π.δ. 50/2001, του άρθρου 12 του ν. 4257/2014, της 
αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/15-12-2011 
εγκυκλίου του ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤ. και ΗΔ, το άρθρο 105 
παρ.2 του ν. 4483/2017, την αριθμ. πρωτ. 26938/
20-11-2018 αίτηση του υπαλλήλου και το αρίθμ. 04-38/ 
30-10-2019 πρακτικό - γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Π.Ε Ηλείας, μετατάσσεται, 
ο υπάλληλος του Δήμου Ήλιδας, με σχέση Εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Χάριτος Απόστολος 
του Διονυσίου , από την κατηγορία -κλάδο ΥΕ Εργατών 
με βαθμό Β, σε ανώτερη κατηγορία-κλάδο ΔΕ Τεχνιτών 
Υδραυλικών, με εμπειρία και ταυτόχρονη μεταφορά θέ-
σης, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλε-
πόμενες προϋποθέσεις.

(Αρίθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ήλι-
δας: 302/11-02-2020).

(Αριθμ. πρ. βεβ. γνησιότητας δικαιολογητικών σύμφω-
να με το ν. 4305/2014:16640/08-07-2016).

(Αριθμ. απόφασης Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου: 35924/03-03-2020). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος ΤΑ και Ν.Π. Πάτρας

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ
 

    Με την 631/27.2.2020 απόφαση του Δημάρχου Άρ-
γους-Μυκηνών Νομού Αργολίδας, που εκδόθηκε 
αφού λήφθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 
58 του ν. 3852/2010, β) των άρθρων 24 και 27 του ν. 
3584/2007, 2) η 18/5.1.2018 (απόφαση Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
5334/23.1.2018- ΦΕΚ 134/τ.Γ΄/14.2.2018) όμοια απόφαση 
του αναφορικά με το διορισμό της Χριστοφίλη Κυριακής 
του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπι-
κού του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Άργους-Μυκηνών, κατηγορίας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, 
3) το 2953/16.2.2018 έγγραφο του Δημάρχου Άργους-
Μυκηνών προς τη Χριστοφίλη Κυριακή με το οποίο της 

ανακοινώθηκε ο διορισμός της και τέθηκε προθεσμία εί-
κοσι (20) ημερών από της κοινοποίησης, προκειμένου να 
παρουσιαστεί στο Δήμο Άργους-Μυκηνών για ανάληψη 
υπηρεσίας και 4) η από 5.3.2018 (αριθμός πρωτοκόλλου 
4122/6.3.2018) υπεύθυνη δήλωση της παραπάνω αναφε-
ρόμενης με την οποία δηλώνεται η μη αποδοχή του διορι-
σμού της, ανακαλείται η 18/5.1.2018 απόφαση Δημάρχου 
που αφορά το διορισμό της Χριστοφίλη Κυριακής του 
Γεωργίου σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού 
του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Άργους-Μυκηνών, κατηγορίας Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, λόγω 
μη αποδοχής του διορισμού από την ίδια (μη προσέλευση 
για ορκωμοσία).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8622861144/27.2.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 37301/4.3.2020). 

     Με την 49/20.2.2020 απόφαση του Δημάρχου Ανα-
τολικής Μάνης Ν. Λακωνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων: α) 58 του ν. 3852/2010, 
β) 152 παρ. 5 του ν. 3584/2007 και γ) 28 του ν. 4305/2014, 
γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η από 29.11.2019 δεύτε-
ρη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Δήμου του 
υπαλλήλου Κουτρουμάνου Ιωάννη του Βασιλείου κλά-
δου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων και λύεται η υπαλληλική 
του σχέση, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1271976069/18.12.2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 35139/3.3.2020). 

   Με την 243/14.2.2020 απόφαση του Δημάρχου Τριφυ-
λίας Ν. Μεσσηνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων: α) 58 του ν. 3852/2010, β) 152 παρ. 5 
του ν. 3584/2007 και γ) 28 του ν. 4305/2014, γίνεται αυ-
τοδικαίως αποδεκτή η από 7.2.2020 δεύτερη αίτηση πα-
ραίτησης από την υπηρεσία του Δήμου του υπαλλήλου 
Φουντά Γεωργίου του Νικολάου κλάδου ΥΕ16 Εργατών 
Καθαριότητας και λύεται η υπαλληλική του σχέση, προ-
κειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1965737274/14.2.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 35109/3.3.2020). 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Νομικών Προσώπων Τρίπολης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΤΣΟΥ 

Ι

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -

ΘΡΑΚΗΣ

     Με την 37839/1326/28-02-2020 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που 
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εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του 
ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του 
Θασίτη Ηρακλή του Δημητρίου, μονίμου υπαλλήλου του 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Οργανική θέση) με βαθμό Α', κα-
τόπιν της από 28-02-2020 δεύτερης αίτησης παραίτησης 
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 10-02-2020).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3290935993/ 3.3.2020). 

 Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 

Ι

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

       Με την 86/3-3-2020 απόφαση Δημάρχου Ραφήνας- 
Πικερμίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων 1 έως 7 και 13 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 
224/Α’/2-12-2016), όπως ισχύουν, του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως ισχύει, του άρ-
θρου 28 παρ. 6 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31.10.2014), 
όπως ισχύει, του άρθρου 25 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 
39/Α’, 5-3-2001), όπως ισχύει, τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου 
Ραφήνας - Πικερμίου (ΦΕΚ 1845/Β’/29-7-2013), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την 447/2-9-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΩΦΦΩ16- ΞΞ7) απόφαση Δημάρχου Ραφήνας - 
Πικερμίου σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, 
καθώς και με την εξουσιοδότησή του για υπογραφή «με 
εντολή Δημάρχου», τη ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/334/οικ.13157/27-
3-2019 (ΑΔΑ: Ω4Ξ3465ΧΘΨ-ΨΝ7) εγκύκλιο της Υπουρ-
γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τη ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/
οικ.2631/17-1-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, 
το 5856/3-4- 2019 έγγραφο του Δημάρχου Ραφήνας - 
Πικερμίου με θέμα: «Ένταξη του Δήμου Ραφήνας- Πι-
κερμίου στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας έτους 2019», την 
31/31-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΥΚΩ16-8ΑΤ) απόφαση Δημάρ-
χου Ραφήνας- Πικερμίου με θέμα: «Συγκρότηση τρι-
μελών οργάνων του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 στον 
Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου για την αξιολόγηση των 
συμμετεχόντων στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας έτους 
2019», το 1803/3-2-2020 πρακτικό του αρμοδίου τρι-
μελούς οργάνου του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 περί 
επιλογής του εν λόγω υποψηφίου για τη θέση κλάδου 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ με κωδικό θέσης 8129624697, το 3140/
24-2-2020 έγγραφο του Δήμου Πετρούπολης περί 
πλήρωσης των προϋποθέσεων των παρ. 2, 3 και 4 
του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύουν και την 
4735366610 αίτηση του Χρήστου Γκλίβα περί μετάταξης 
στην εν λόγω θέση, μετατάσσεται ο Χρήστος Γκλίβας του 
Βασιλείου, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΥΕ Εργατών του Δή-
μου Πετρούπολης, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 
με την ίδια σχέση εργασίας, με παράλληλη δέσμευση 

κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού του ίδιου 
κλάδου του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, για όσο χρόνο 
υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

(Αριθμ. βεβ. Δ.Ο.Υ. Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου: 3029/ 
24-2-2020).

  Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ

Ι

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την 184/3-3-2020 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
παρ. 5 ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραί-
τησης του Μαρκ Μιχάλσκι του Βέρνερ Γκότφριντ από τη 
θέση του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Ιδρύματος, από 13-2-2020, ημερομηνία 
ανάληψης των καθηκόντων του σε κενή οργανική θέση 
μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Φιλοσοφίας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

(Αριθμ. βεβ. Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλη-
νικού Δημοσίου: 3312012312/8-10-2019).

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Με την 1781/28.02.2020 πράξη του Πρύτανη του Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.2, 35 παρ. 3 και 
156 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 24 παρ. 1 εδαφ. 
γ του ν. 4009/2011, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραί-
τηση του Παναγιώτη Νεκτάριου του Αθανασίου από τη 
θέση μέλους Δ.Ε.Π., Καθηγητή Α' βαθμίδας του Τμήματος 
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, από τις 18.02.2020, ημερομηνία ανάλη-
ψης καθηκόντων του σε θέση ΔΕΠ ίδιας βαθμίδας, στο 
Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο οποίο 
μετακινήθηκε με την 233/Φ30.2/15.01.2020 απόφαση 
του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου (ΦΕΚ 162/14.02.2020/τ.Γ'), με ταυτόχρονη μεταφορά 
της πίστωσης της θέσης του. 

Με την πράξη αυτή δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Αριθμ. 8103 
  Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση 6η/29.10.2019) επί 
της από 26.08.2019 αίτησης εξέλιξης αναπληρωτή κα-
θηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του 
άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2) Της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129).

3) Της περίπτωσης α,΄ όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), 
της περίπτωσης β΄, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και της περίπτωσης γ΄, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), την παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και την παρ. 3 του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70, της παρ. 1 του άρθρου 19, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

4) Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1α του 
ν. 4452/2017 (Α΄17).

5) Των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄69).
6) Του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
7) Της ερμηνευτικής εγκυκλίου Φ.122.1/88/119483/

Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

8) Της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225/Β΄) υπουρ-
γικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-
των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετού-
ντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί 
θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας 
των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά 
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί 
θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.».

9) Της 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/5-7-2019/ 
Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (περί διορισμού 
Πρύτανη),

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της Νευροχειρουργικής απο-

τελεί ιατρικό επιστημονικό κλάδο και χειρουργική ειδικό-
τητα που παρέχει φροντίδα σε ενήλικες και σε παιδιατρι-
κούς ασθενείς για τη θεραπεία του πόνου ή παθολογικών 
διεργασιών και εξεργασιών που μπορεί να τροποποιούν 
τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα του Κ.Ν.Σ. (εγκεφά-
λου, υπόφυσης και νωτιαίου μυελού), του περιφερικού 
νευρικού συστήματος (κρανιακά, νωτιαία και περιφερικά 
νεύρα), του αυτόνομου νευρικού συστήματος, των υπο-
στηρικτικών δομών των συστημάτων αυτών (μήνιγγες, 
κρανίο και βάση κρανίου καθώς και σπονδυλική στήλη) 
και της αγγειακής παροχέτευσης τους (ενδοκρανιακή, 
εξωκρανιακή και νωτιαία αγγείωση).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα 
αναγκαία για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθε-
σμία, την έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο 
υπεύθυνος του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευ-
ση της σχετικής προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και την ανάρτηση της στο Πληροφοριακό 
Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής 
στον ημερήσιο τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-

τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.
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Επιπλέον απαιτούνται: 
• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυ-
τανικής Πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α', τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
αρμόδια υπηρεσία πριν την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογη-
τικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 
Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνα-
σίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται 
η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

    Αριθμ. 8104 
  Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας 

με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρίαση 6η/29.10.2019) επί 
της από 05.09.2019 αίτησης εξέλιξης αναπληρωτή κα-
θηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 15ζ του άρθρου 15, της παρ. 2ιδ του άρθρου 21 
και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α  ́114).

2) της παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 
(Α΄ 129).

3) της περίπτωσης α΄, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), 
της περίπτωσης β΄, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και της περίπτωσης γ', 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), την παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και την παρ. 3 του άρθρου 70 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70), της παρ. 1 του άρθρου 19, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83) του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)

4) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 παρ. 1α του 
ν. 4452/2017 (Α΄ 17)

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69)
6) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132)
7) της ερμηνευτικής εγκυκλίου Φ.122.1/88/119483/

Ζ2/20-7-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων

8) της Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 (225/Β΄) υπουρ-
γικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότησης 
των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-
των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετού-
ντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί 
θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας 
των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά 
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί 
θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.»

9) της 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/5-7-2019/ 
Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (περί διορισμού Πρύτανη),

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργική».
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της Νευροχειρουργικής απο-

τελεί ιατρικό επιστημονικό κλάδο και χειρουργική ειδικό-
τητα που παρέχει φροντίδα σε ενήλικες και σε παιδιατρι-
κούς ασθενείς για τη θεραπεία του πόνου ή παθολογικών 
διεργασιών και εξεργασιών που μπορεί να τροποποιούν 
τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα του Κ.Ν.Σ. (εγκεφά-
λου, υπόφυσης και νωτιαίου μυελού), του περιφερικού 
νευρικού συστήματος (κρανιακά, νωτιαία και περιφερικά 
νεύρα), του αυτόνομου νευρικού συστήματος, των υπο-
στηρικτικών δομών των συστημάτων αυτών (μήνιγγες, 
κρανίο και βάση κρανίου καθώς και σπονδυλική στήλη) 
και της αγγειακής παροχέτευσης τους (ενδοκρανιακή, 
εξωκρανιακή και νωτιαία αγγείωση).
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτηση της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρί-
ζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αί-
τηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την 
κρίση δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους.
Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-

τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Οι υποψήφιοι επίσης οφείλουν να καταχωρίζουν στο 

σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα έγγραφα στοι-
χεία που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από την νομο-
θεσία προσόντα εκλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρο-
νικά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η μη υποβολή της αίτησης 
εντός της ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας 
συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Επιπλέον απαιτούνται: 
• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση μέλους ΔΕΠ πριν την έκδοση της Πρυ-
τανικής Πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία πριν την 
έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Προ-
κειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
αρμόδια υπηρεσία πριν την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογη-
τικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 
Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνα-
σίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται 
η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα-δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 4 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

    ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ 

  Με την 2663/20/ΓΠ/06-02-2020 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις με το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 (237/
Α΄) όπως ισχύει σήμερα, των άρθρων 16, 19 και 20 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα, και τις αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 και 
Φ. 122.1/52/60957/Ζ2/17-04-2019 αποφάσεις του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζεται ο Παναγιώτης 
Γουργιώτης του Αθανασίου σε κενή οργανική μόνιμη θέση 
καθηγητή, της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο 
γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Μη-
χανική Υλικών» του Τομέα Δομοστατικής, του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 204/τ.Γ΄/
28-02-2018. 

(Το με αριθμ. 2/2011/16-01-2020 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ.).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: ...1061/27-02-2020).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9519347083/15-10-2019).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ Υπουργείου Εσωτερικών: 90644/ 
15-10-2019).

  Ο Πρύτανης 

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Με την 13861/26.2.2020 πράξη του Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2817/2000, του άρθρου 
29 του ν. 4009/2011, της παρ. 3 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 και του άρθρου 2 του π.δ. 117/2002, 
όπως αυτές ισχύουν, εξελίσσεται ο Λεωνίδας Κανδύλης 
του Ανδρέα, μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστη ριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του Τμήματος Μηχανικών Επι-
στήμης Υλικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, από την βαθμίδα Β΄ στην βαθ-
μίδα Α΄, από 30.1.2017 επειδή συμπλήρωσε πέντε (5) 
χρόνια υπηρεσίας στην βαθμίδα Β΄ και έχει τα νόμιμα 
προσόντα.

  Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

    ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την 3301/04.03.2020 πράξη Πρύτανη του Πολυτε-
χνείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 2, 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26), 
διαπιστώνεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης, από 
03.03.2020, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης 
του Αλεβίζου Γεώργιου του Βασιλείου, από τη θέση του 
Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7127211123/ 3.3.2020).

  Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03003332403200008*
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