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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα από 2.10.2020, που εκδόθηκε
με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συντάγματος και τις
διατάξεις του άρθρου 10, της παρ. 1 του άρθρου 12 και
του άρθρου 71 του ν. 90/1975, καθώς και της παρ. 3 του
άρθρου 54 του ν. 3566/2007, αναγνωρίζεται ο Παναγιώτης Κιρνίδης του Κωνσταντίνου, ως Επίτιμος Πρόξενος
της Δημοκρατίας του Παλάου, με έδρα τον Πειραιά και
δικαιοδοσία σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Με προεδρικό διάταγμα από 2.10.2020, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Συντάγματος και τις
διατάξεις του άρθρου 10, της παρ. 1 του άρθρου 12 και
του άρθρου 71 του ν. 90/1975, καθώς και της παρ. 3 του
άρθρου 54 του ν. 3566/2007, αναγνωρίζεται η Sandrine
MOUCHET του André, ως Γενική Πρόξενος της Γαλλικής
Δημοκρατίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και δικαιοδοσία
στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου
και Θεσσαλίας.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

2

Αρ. Φύλλου 1649

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την υπό στοιχεία 132187/Ε3/2-10-2020 πράξη της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 8 και του άρθρου 149
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως έχει συμπληρωθεί με την
παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), διαπιστώνεται ότι ο εκπαιδευτικός ΤΣΙΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του Ιωάννη, με Α.Μ. 197570, κλάδου ΠΕ02 - Φιλολόγων,
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας,
έχει εκπέσει αυτοδίκαια της Υπηρεσίας από 30.12.2019,
10 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αρ.
2869/2019 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης, οπότε και κατέστη αμετάκλητη η εν λόγω
απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 489, την παρ. 1 του άρθρου 473 και την παρ. 1 του άρθρου 504 του Κ.Ποιν.Δ.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6431531081/30.9.2020).
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην υπό στοιχεία 108260/Ε2/21.8.2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 1417, γίνονται οι εξής διορθώσεις:
στη σελίδα 9862, στο κελί της 19ης γραμμής της 7ης
στήλης του πίνακα, διορθώνεται η περιοχή οργανικής
της ΝΤΟΤΑ ΜΑΡΙΑΣ:
από το εσφαλμένο: «Α΄ Δωδεκανήσου»,
στο ορθό: «Ευρυτανίας».
Στη σελίδα 9864, στην περίπτωση ΣΤ΄, στο κελί της 7ης
στήλης του πίνακα, διορθώνεται η περιοχή μετάταξης
της ΖΗΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ:
από το εσφαλμένο: «Α΄ Αθήνας»,
στο ορθό: «Β΄ Αθήνας».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αρ. 485469/43168/35790/33997/9856/
3.10.2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 48 του ν. 993/1979, όπως
κωδικοποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 46 και
54 του π.δ. 410/1988 και της παρ. 9 του άρθρου 1 του
ν. 4038/2012 και κατόπιν της υπ’ αρ. 280684/34519/
31118/23983/13.10.2015 βεβαίωσης γνησιότητας των
υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για την κατάταξη σε θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, δικαιολογητικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, γίνεται αποδεκτή
η αίτηση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Ρηγάλου Γεωργίας του
Σπυρίδωνα, υπαλλήλου της ΥΕ Ενιαίας Ειδικότητος Εργατοτεχνικού Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, που υπηρετούσε στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο και λύεται η ανωτέρω σύμβαση την 1η.10.2020,
λόγω συνταξιοδότησης.
Το ύψος της αποζημίωσης που τυχόν δικαιούται η
υπάλληλος, θα καθοριστεί, όταν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη διαπίστωση συνδρομής των
νομίμων προϋποθέσεων (άρθρο 55 του π.δ. 410/1988).
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1214614347/1.10.2020).
Με εντολή Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ

Τεύχος Γ’ 1649/15.10.2020

Η μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει
τις πιστώσεις του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, ΣΑΕ 514 με ενάριθμο 2014ΣΕ51400006
«Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες».
Η Προϊσταμένη
ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/ΤΔΟΥ/
543520/384724/3692/1710/2.10.2020 απόφαση της
Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, η
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
81 του ν. 1958/1991, του άρθρου 10 του π.δ. 24/2019, της
περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και
σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012,
για την έγκριση παράτασης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο
των υποέργων Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών,
παρατείνεται η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»: «Ασφαλτόστρωση
αγροτικών δρόμων Δήμου Πέλλας» του προγράμματος
«Φιλόδημος Ι»“, ως εξής: από 5.10.2020 έως 4.12.2020,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη
του έργου
ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ/ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6086608640/5.8.2020).
Φορέας χρηματοδότησης: 2019ΣΕ05520000 Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
Η Προϊσταμένη

Με την υπ’ αρ. 547976/387964/4506/6.10.2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας,
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
81 του ν. 1958/1991, του άρθρου 18 του ν. 2190/1994,
της παρ. 27 του άρθρου 19 του ν. 2947/2001, της περ. η
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, της παρ. 4 του
άρθρου 42 του ν. 3905/2010 και της παρ. 9 του άρθρου 1
του ν. 4038/2012, της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/103706/70909/2170/20.3.2020
(ΑΔΑ: 9Π4Ρ4653Π4-65Κ) εγκριτικής απόφασης πρόσληψης προσωπικού και εκτέλεσης εργασιών, του υπ’
αρ. 258471/181588/1769/1.6.2020 (ΑΔΑ:64ΓΚ4653Π4ΜΚΦ) πίνακα μορίων των υποψήφιων ΠΕ Αρχαιολόγων,
παρατείνεται η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του
έργου «Σωστική ανασκαφή έρευνα στη θέση 3ο χλμ.
Άρτας - Χανόπουλου, Π.Ε. Άρτας» από πιστώσεις του
Eθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 514
με ενάριθμο 2014ΣΕ51400006 «Επείγουσες ανασκαφικές
εργασίες» και για χρονικό διάστημα από 10.10.2020 έως
31.12.2020, της κάτωθι:
Φωτιάδη Μαρία του Ιωάννη, ΠΕ Αρχαιολόγος.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2713121856/9.6.2020).

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Με την υπ’ αρ. 57384/2.10.2020 πράξη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με: 1) τις διατάξεις των άρθρων 63, 148 και
156 του ν. 3528/2007, 2) τις από 7.9.2020 και 24.9.2020
αιτήσεις παραίτησης του υπαλλήλου, 3) τις διατάξεις του
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 4) την υπ’ αρ.
οικ.46347/15.6.2019 (Α.Δ.Α.: 9ΤΝ7465ΧΘΞ-0ΒΠ) απόφαση τοποθέτησης της Γεωργίας Τσίρου του Κων/νου,
ως Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
διαπιστώνεται ότι, από 24.9.2020, ημερομηνία υποβολής
της δεύτερης αίτησης παραίτησης, λύθηκε αυτοδίκαια
η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, του υπαλλήλου Ποτουρίδη
Σταύρου του Ανδρέα (Α.Μ.5789) του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Γ’ 1649/15.10.2020

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια
της Υπηρεσίας.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9911140598/25.9.2020).
Με την υπ’ αρ. 57900/2.10.2020 πράξη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδόθηκε
σύμφωνα με: 1) τις διατάξεις των άρθρων 63, 148 και 156
του ν. 3528/2007, 2) τις από 31.8.2020 και 28.9.2020 αιτήσεις παραίτησης της υπαλλήλου, 3) τις διατάξεις του
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 4) την υπ’ αρ.
οικ.46347/15.06.2019 (Α.Δ.Α.: 9ΤΝ7465ΧΘΞ-0ΒΠ) απόφαση τοποθέτησης της Γεωργίας Τσίρου του Κων/νου,
ως Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
διαπιστώνεται ότι, από 28.9.2020, ημερομηνία υποβολής
της δεύτερης αίτησης παραίτησης, λύθηκε αυτοδίκαια
η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της υπαλλήλου Χαϊκάλη
Μαργαρίτας του Διονυσίου (Α.Μ.5813) του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών με Α΄ βαθμό.
Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια
της Υπηρεσίας.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5433113383/29.9.2020).
Με την υπ’ αρ. 52685/2.10.2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988,
του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, καθώς επίσης και της
υπ’ αρ. οικ.46347/15.6.2018 απόφασης τοποθέτησης της
Γεωργίας Τσίρου του Κωνσταντίνου, ως Προϊσταμένης
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου, λύεται, λόγω καταγγελίας εκ μέρους του Βασιλείου Τσέλιου του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Τεχνικού, με Α΄ βαθμό και 12ο Μ.Κ.,
η με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμβασή του με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από 1.10.2020, λόγω οικειοθελούς αποχώρησής του από την Υπηρεσία, για λόγους συνταξιοδότησης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 81
του π.δ. 123/2017, η θέση του ανωτέρω υπαλλήλου μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης
κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5817012412/1.10.2020).

του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11
του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75) και των παρ. 1(δ) και 4 του άρθρου 17, της παρ. 1(β) του άρθρου 18 του π.δ. 81/2012
(Α΄ 139), όπως ισχύουν:
Προάγεται ο Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Σάββας του Διονυσίου (Α.Μ. 4146) στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα
από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης
της προαγωγής αυτής από 15 Σεπτεμβρίου 2020, λόγω
συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παρ. 1(δ) και 4 του άρθρου 17 και της
παρ. 1(β) του άρθρου 18 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύουν.
(Αρ. βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 15098/1.10.2020).
Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28η Σεπτεμβρίου 2020, μετά από πρόταση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του
ν. 3079/2002 (Α΄ 311) και της παρ. 1(α) του άρθρου 7
του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):
Προάγονται οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. ΚΟΥΡΕΤΑ Κανέλλα του Γεωργίου (Α.Μ. 3415)
2. ΚΑΣΕΡΙΔΟΥ Άννα του Βασιλείου (Α.Μ. 3424)
3. ΠΑΛΛΑ Μαρία του Ιωάννη (Α.Μ. 3444)
4. ΠΕΤΑΛΩΤΗ Ελευθερία του Χαραλάμπους (Α.Μ.
3447)
5. ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ Γεωργία του Σπυρίδωνος (Α.Μ.
3449)
6. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα του Αναστασίου (Α.Μ.
3467)
7. ΝΑΚΗ Νικολέττα του Γεωργίου (Α.Μ. 3473)
8. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ Ανθούλα του Χαραλάμπους (Α.Μ.
3495)
9. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Στυλιανή του Σταύρου (Α.Μ. 3499)
10. ΣΚΑΜΠΑ Ελευθερία του Χρήστου (Α.Μ. 3504)
11. ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ Κονδυλία του Αθανασίου (Α.Μ. 3519)
12. ΓΙΑΝΚΟΥ Φωτεινή του Νικολάου (Α.Μ. 3521)
13. ΜΗΛΙΑ Αντωνία του Διονυσίου (Α.Μ. 3537)
14. ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ Βασιλική του Δημητρίου (Α.Μ. 3553)

Η Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

15. ΜΑΜΟΥΛΗ Βενετία του Δημητρίου (Α.Μ. 3557)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΡΟΥ

17. ΜΗΝΟΥ Ελισάβετ του Γρηγορίου (Α.Μ. 3576)
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΝΤΑΣΙΟΥ Λευκοθέα του Λεωνίδα (Α.Μ. 3560)
18. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Χαρίκλεια του Γεωργίου (Α.Μ. 3587)
19. ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ Αθανασία του Ιωάννη (Α.Μ. 3591)
20. ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ Αθανασία του Ιωάννη (Α.Μ. 3595)
21. ΤΖΟΥΜΑΚΗ Μαρία του Γρηγορίου (Α.Μ. 3620)

Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην
Αθήνα την 28η Σεπτεμβρίου 2020, μετά από πρόταση

22. ΓΟΥΝΑΡΗ Αναστασία του Αντωνίου (Α.Μ. 3632)
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23. ΠΟΡΙΧΗ Μαρία του Ευάγγελου (Α.Μ. 3634)
24. ΡΗΓΑ Μαρία του Σταύρου (Α.Μ. 3652)
25. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα του Κωνσταντίνου
(Α.Μ. 3654)

Τεύχος Γ’ 1649/15.10.2020

Στην ανωτέρω υπάλληλο η υπηρεσία απονέμει την
ευαρέσκειά της μετά την τριακονταετή και πλέον ευδόκιμη παραμονή της.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9611948512/2.10.2020).

26. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Παναγιώτα του Αντωνίου (Α.Μ. 3658)

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

27. ΦΩΤΙΟΥ Μαρία του Αναστασίου (Α.Μ. 3673)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 24 Σεπτεμβρίου 2020, ανεξάρτητα από
την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1(α) του
άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).
(Αρ. βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 15099/1.10.2020).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Με την υπ’ αρ. 4151.12-17/2878/6.10.2020 πράξη του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του
μόνιμου υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Νικόλαου Καραβατάκη του
Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η.Υ. με βαθμό Α΄ και
Μ.Κ. 11, από 30.9.2020 (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης για συνταξιοδότηση μετά την
πρώτη αίτηση παραίτησης που υπέβαλε στις 11.9.2020),
επειδή υπέβαλε δύο αιτήσεις παραίτησης εντός ενός
μηνός, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του ν.
3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1411689191/2.10.2020.
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ - ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ
I

6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με την υπ’ αρ. 6637/271843/5.10.2020 πράξη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 147, 148 και
156 του ν. 3528/2007, όπως ισχύουν, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου
του κλάδου ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων, με βαθμό Α΄ και
13ο μισθολογικό κλιμάκιο, Κίτσιου Φωτεινής του Διονυσίου, από 30.9.2020, καθώς κατά την ημερομηνία αυτή
υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση, με την οποία εμμένει στην
παραίτησή της από την υπηρεσία.

Ι

7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Με την υπ’ αρ. 14835/21.9.2020 διαπιστωτική πράξη
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
147, 148 και 156 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύουν,
γίνεται αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδίκαια η
υπαλληλική σχέση της Τσουκαλά Μαρίας του Ζώη, μόνιμης υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με
βαθμό Α΄ και 18ο Μ.Κ., την 16η Ιουλίου 2020, ημερομηνία
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 1.7.2020), λόγω
συνταξιοδότησης.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1747116316/25.8.2020).
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΔΡΕΟΥ
Ι

8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Με την υπ’ αρ. 3312/1.10.2020 πράξη του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), το άρθρο 159 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), το άρθρο 56 του π.δ. 166/2000 (Α΄ 153) και την υπό στοιχεία
Δ.Δ.1327/30.3.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
(Β΄ 1026), διαπιστώνεται, στις 30.9.2020, η λύση της υπαλληλικής σχέσης του Μιτούδη Παναγιώτη του Χρήστου,
μόνιμου υπαλλήλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και Αναπληρωτή Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., κλάδου ΠΕ
Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων με βαθμό Α΄ και
το 17ο μισθολογικό κλιμάκιο, καθόσον την ημερομηνία
αυτή υποβλήθηκε η δεύτερη αίτησή του, με την οποία
εμμένει στην από 1.9.2020 αρχική αίτηση παραίτησής
του από την Υπηρεσία.
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(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1256023118/1.10.2020).
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΤΤΗ
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Ιωάννη, μονίμου υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
με βαθμό Α΄, από 30.9.2020, ημερομηνία κατά την οποία
υπέβαλε τη δεύτερη αίτησή της, εμμένοντας στην από
7.9.2020 αρχική αίτηση παραίτησης.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7510550103/1.10.2020).
Η Περιφερειάρχης

Ι

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την υπ’ αρ. 259546/5.10.2020 πράξη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007,
των άρθρων 159 και 253 του ν. 3852/2010, την υπ’ αρ. οικ.
7414/19.9.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ‘‘Με εντολή Περιφερειάρχη’’ στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων
Διοικητικού - Οικονομικού και των Τμημάτων τους, των
Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Μαγνησίας και
Σποράδων και Τρικάλων» (Β΄ 3663), καθώς και την υπ’
αρ. 254551/30.9.2020 βεβαίωση γνησιότητας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, διαπιστώνεται η από 30.9.2020 αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Βαΐας Σιατήρα του Νικολάου, μόνιμης
υπαλλήλου σε οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ, κλάδου
Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένης
του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής
Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατόπιν της από 30.9.2020 δεύτερης αίτησης παραίτησής
της (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 3.9.2020).
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2171124175/30.9.2020).
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗ
Ι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Με την υπ’ αρ. 75567/18831/5.10.2020 απόφαση της
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Ανδρεάτου Ευάγγελου
του Γερασίμου, μονίμου υπαλλήλου της Περιφερειακής
Ενότητας Κεφαλληνίας, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, με
βαθμό Α΄, από 30.9.2020, ημερομηνία κατά την οποία
υπέβαλε τη δεύτερη αίτησή του, εμμένοντας στην από
7.9.2020 αρχική αίτηση παραίτησης.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2184871011/1.10.2020).
Με την υπ’ αρ. 75574/18835/5.10.2020 απόφαση της
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Γιαννακούδη Ελένης του

Ι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αρ. 234933/57194/5.10.2020 απόφαση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 15
του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), του άρθρου 33 του τροποποιηθέντος με την υπ’ αρ. 249700/27.12.2016 (Β΄ 4345)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Πελοποννήσου (π.δ. 131/2010, Α΄ 224), την υπ’ αρ.
245910/60148/13.9.2019 (ΑΔΑ: Ω8557Λ1-ΗΜ7) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί διορισμού
Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Υ.Ο.Δ.Δ. 819), την υπ’ αρ. 200931/49067/27.8.2020
(ΑΔΑ: 975Ι7Λ1-ΓΧ9, Υ.Ο.Δ.Δ. 805) απόφαση Περιφερειάρχη περί αποδοχής δήλωσης παραίτησης και απόλυσης
του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την από 2.10.2020 αίτηση του Νικήτα Ευαγγέλου του Νικήτα, συνταξιούχου εκπαιδευτικού, το υπ’ αρ.
241057/59127/4.9.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί ύπαρξης
πιστώσεων και εγγραφής ανάλογων πιστώσεων στους
προϋπολογισμούς οικ. ετών 2020 έως 2023, διορίζεται
ο Νικήτας Ευαγγέλου του Νικήτα, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, με ΑΔΤ ΑΑ 773208, σε θέση μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η θητεία του λήγει όταν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου απολέσει την ιδιότητά του, για οποιονδήποτε λόγο.
Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της, για όλες
τις συνέπειες.
(Αρ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Πελοποννήσου: 237410/57822/
6.10.2020).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9148108973/2.10.2020).
Ο Περιφερειάρχης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
I

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με την υπ’ αρ. 201661_5323/2.10.2020 απόφαση της
Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, που εκδόθηκε σύμφωνα
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με τα άρθρα 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου Νιφαδόπουλου Γεωργίου του Γρηγορίου, ο οποίος κατείχε
μόνιμη οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με
βαθμό Α΄ και ΜΚ 16, κατόπιν της από 30.9.2020 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης
παραίτησης 2.9.2020).
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1089345106/2.10.2020).
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ
Ι
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Με την υπό στοιχεία Φ.471ε/10410/Σ. 2461/6.10.2020
πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του
ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση και διαγράφονται από το μητρώο μονίμου προσωπικού του Ιδρύματος, λόγω συνταξιοδοτήσεως, από την ημερομηνία
υποβολής δεύτερης αίτησης παραιτήσεως - διαγραφής,
οι παρακάτω Μόνιμοι Υπάλληλοι:
α. Νάκου Κωνσταντινιά του Στεφάνου, από 30 Σεπτεμβρίου 2020 (ημερομηνία υποβολής της Β΄ αίτησης παραιτήσεως),της Κατηγορίας ΔΕ, του Κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α΄ και 11ο Μ.Κ. (ημερομηνία Α΄ αίτησης
παραίτησης 14.9.2020).
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1851248668/5.10.2020).
β. Ψισκώνη Καλυψώ του Αριστείδη, από 30 Σεπτεμβρίου 2020 (ημερομηνία υποβολής της Β΄ αίτησης παραιτήσεως),της Κατηγορίας ΔΕ, του Κλάδου ΔΕ Ραπτριών με
βαθμό Α΄ και 11ο Μ.Κ. (ημερομηνία Α΄ αίτησης παραίτησης 14.9.2020).
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7603210797/5.10.2020).
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ
Ι

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αριθμ. Δ.Δ1.1/4746/Φ.006.6
Προκήρυξη μιας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό
αντικείμενο «Μουσική Θεωρία και Ανάλυση» στο
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
A. Tην υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτι-
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κή πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677),
B. Tις διατάξεις:
1. του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ειδικότερα τις διατάξεις: της περ. ζ΄ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ.
ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του
άρθρου 84 του νόμου αυτού,
2. της παρ. 1 και της παρ. 2 [όπως αντικαταστάθηκε με
την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4452/2017
(Α΄ 17)] του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
3. της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως
αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1
του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και μετά τις
αντικαταστάσεις που έλαβε με το άρθρο τέταρτο του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129) και τις αντικαταστάσεις / προσθήκες που έγιναν με το άρθρο 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του
ν. 4521/2018 (Α΄ 38),
4. του άρθρου τέταρτου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129),
όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις των παρ. 1, 7
και 9 έως και 14 του άρθρου αυτού,
5. του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4521/2018
(Α΄ 38),
6. της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017
υπουργικής απόφασης (Β΄ 225), όπως τροποποιήθηκε
με την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/22/30.6.2020
(Β΄ 2657) όμοια,
7. της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195) και της παρ. 6 του άρθρου 26 του Κεφαλαίου Β΄
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 8 και 15 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) και με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο κατά το
άρθρο 8 του ν. 4485/2017 Εσωτερικός Κανονισμός του
Ιδρύματος,
8. της παρ. 28 του άρθρου 45 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87),
9. του ν. 2431/1996 (Α΄ 175),
10. του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132)
και
Γ. 1. την από 16.2.2017 απόφαση της 16ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (υπ’ αρ.
704/2017 απόφαση «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων
καθηγητών Ιονίου Πανεπιστημίου», Β΄ 982),
2. την υπό στοιχεία ΤΧΝ/614/1.7.2020 αίτηση εξέλιξης
του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή Μάρκου Λέκκα και
3. την από 9.7.2020 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει:
μία (1) θέση καθηγητή, στην βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Θεωρία
και Ανάλυση» στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της
Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του
Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ως προς το μέρος «Μουσική Θεωρία» το αντικείμενο
περιλαμβάνει στοιχεία βασικής θεωρίας της Μουσικής
(μουσική σημειογραφία, διαστήματα, κλίμακες, συγχορδίες, στοιχεία μετρολογίας, ρυθμολογίας και οργανογνωσίας) σε θεωρητικό και πρακτικό (ανάγνωση, υπαγόρευση / αναγνώριση) επίπεδο, καθώς και εισαγωγικά
στοιχεία στους μουσικούς πολιτισμούς, τη μουσική ιστορία και τη μουσική κοινωνιολογία.
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Ως προς το μέρος «Μουσική Ανάλυση», περιλαμβάνει
θεωρητικές γνώσης μουσικής μορφολογίας και τυπολογίας, καθώς και πρακτική γνωριμία με χαρακτηριστικά
μουσικά έργα διαφόρων εποχών.
Λόγω του ειδικού χαρακτήρα του Τμήματος Τεχνών
Ήχου και Εικόνας, θεωρείται απαραίτητη η διεπιστημονική προσέγγιση των παραπάνω, με έμφαση στον
παραλληλισμό των τεχνών και την συλλειτουργία της
μουσικής και των παραστατικών τεχνών σε πολυδύναμα
καλλιτεχνικά έργα, και μάλιστα, ει δυνατόν, στην ιστορική της προοπτική.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο
ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr/, την
υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης
της προκήρυξης αυτής στο πληροφοριακό σύστημα,
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ειδικότερα, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Τα πτυχία και τους τίτλους σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού,
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εφόσον
πρόκειται για άρρενες υποψηφίους), με την οποία οι
υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραίτητα
για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 4521/2018 (Α΄ 38), προσόντα εκλογής.
Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τα αναγκαία για
την κρίση δικαιολογητικά, υποβάλλεται αποκλειστικά
και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα
ΑΠΕΛΛΑ.
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 ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών, και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται
γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού
και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις
οποίες πιστοποιείται η καταλληλότητα του υποψηφίου

11283

από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης (άρθρο 7 του ν. 4210/2013, Α΄ 254). Οι
γνωματεύσεις θα κατατεθούν από τον υποψήφιο ο οποίος θα εκλεγεί για τη θέση πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού του.
• Πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου 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΄ θα
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Ο υποψήφιος που θα εκλεγεί για τη θέση, υποχρεούται
να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη
μορφή τα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου της
υποψηφιότητάς του.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Φορέας 1019 - 905, ομάδα ΑΛΕ: 21).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 5 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Ι

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1/ Με την υπ’ αρ. 59643/5.10.2020 πράξη του Διοικητή
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του
ν. 3528/2007, η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΜΠΙΚΟΥ - ΠΙΣΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με κατάταξη
βάσει του ν. 4369/2016 από 1.1.2016 στον Α΄ βαθμό
και Μ.Κ. 17ο (ν. 4354/2015), λύεται αυτοδίκαια από τον
Οργανισμό από 30.9.2020, ημερομηνία υποβολής της
δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 1.9.2020).
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1238662112/6.10.2020).
2/ Με την υπ’ αρ. 59644/5.10.2020 πράξη του Διοικητή
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του
ν. 3528/2007, η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου ΖΗΚΟΥ ΑΝΘΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ του κλάδου ΤΕ Νηπιοβρεφοκομίας, με κατάταξη βάσει του ν. 4369/2016 στον
Α΄ βαθμό και Μ.Κ. 17ο (ν. 4354/2015), λύεται αυτοδίκαια
από τον Οργανισμό, από 16.9.2020, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία
πρώτης αίτησης παραίτησης 1.9.2020).
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6123252127/6.10.2020).
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3/ Με την υπ’ αρ. 59645/5.10.2020 πράξη του Διοικητή
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του
ν. 3528/2007, η υπαλληλική σχέση του μόνιμου υπαλλήλου ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ του κλάδου
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με κατάταξη βάσει του
ν. 4369/2016 από 1.1.2016 στον Α΄ βαθμό και Μ.Κ. 12ο
(ν. 4354/2015), λύεται αυτοδίκαια από τον Οργανισμό,
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από 30.9.2020, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης
αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 11.9.2020).
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7140358425/6.10.2020).
Ο Διοικητής
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
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