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3 Ένταξη μονίμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης σε θέση Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και σε θέση Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Ιονίου 
Πανεπιστημίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/59678/841 (1)
   Καθορισμός ποσότητας και ποιότητας σμύριδας 

Νάξου που θα παραληφθεί το έτος 2019, καθώς 

και εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφο-

ράς σμύριδας Νάξου για το έτος 2019.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 57 παρ. 1 του ν. 4546/2018 «Ενσωμά-

τωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ 
“περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 101).

β. Των άρθρων 13 και 21 παρ. 4 του ν. 4203/2013 «Ρυθ-
μίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 235).

γ. Του άρθρου μόνου του ν. 857/1978 «Περί καταρ-
γήσεως της διατάξεως της παραγρ. 2 του άρθρου 145 
του ν.δ. 210/1973 “περί Μεταλλευτικού Κώδικος”» (ΦΕΚ 
Α’ 239).

δ. Των άρθρων 143 παρ. στ’, 144 και 145 του ν.δ. 
210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α’ 277).

ε. Του ν.δ. 180/1974 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανα-
κυπτόντων κατά την εφαρμογήν του Μεταλλευτικού 
Κώδικος, λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοι-
κήσεων» (ΦΕΚ Α’ 347).

στ. Του από 5/9/1935 π.δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των 
κειμένων διατάξεων περί Ναξίας σμύριδος» (ΦΕΚ Α’ 408, 
αναδ. ΦΕΚ Α’ 429), όπως ισχύει.

2. Τα άρθρα 20 περ. ιβ και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143), όπως ισχύουν.

3. To π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ A’ 160).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, …… και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 114).

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A’ 210).

9. Την υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 2168).

10. Την υπ’ αριθ. οικ. 49910/18.11.2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και 
Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας» (ΦΕΚ 848/ΥΟΔΔ).

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/9729/777/7.2.2019 
έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του 
Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής 
Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ 
σχετικά με διαβίβαση πρότασης Γραφείου Σμυριδωρυ-
χείων Νάξου περί παραλαβής σμύριδας έτους 2019.

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/11473/211/ 
18.2.2019 έγγραφο της Δ/νσης Μεταλλευτικών Ενεργεια-
κών και Βιομηχανικών Ορυκτών περί παροχής απόψεων 
του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων επί της ως άνω 
πρότασης του Γραφείου Σμυριδωρυχείων Νάξου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/14440/1145/27.2.2019 
απαντητικό έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης Με-
ταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος 
της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και 
Ελεγκτών ΥΠΕΝ.

14. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΓΕΟΠΥΓ/25471/754/ 20.3.2019 
απόφαση συγκρότησης ομάδας εργασίας για την υποβο-
λή πρότασης για τον καθορισμό της προς παραλαβή για 
το έτος 2019 ποσότητας και ποιότητας σμύριδας Νάξου, 
καθώς και του εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και με-
ταφοράς σμύριδας Νάξου για το έτος 2019.

15. Την από 2.4.2019 πρόταση - εισήγηση της ως άνω 
ομάδας εργασίας.

16. Το από 8.4.2019 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης 
Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών 
προς τον Υπουργό ΠΕΝ και την επισημειωμένη σύμφωνη 
γνώμη αυτού.

17. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/32751/462/ 
10.4.2019 και ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/54140/ 757/13.6.2019 
έγγραφα της Δ/νσης Μεταλλευτικών Ενεργειακών και 
Βιομηχανικών Ορυκτών περί εγγραφής και ανάληψης 
πίστωσης αντίστοιχα.

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/54142/3648/ 
25.6.2019  (ΑΔΑ: ΨΓΥΝ4653Π8-ΩΗ7) απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ανάληψη 
υποχρέωσης.

19. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/58962/1790/ 
27.6.2019 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο 24 του ν. 4270/2014, 
ΦΕΚ Α’ 143, όπως ισχύει).

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 
τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 
(399.700,00 €), για την οποία έχει εγγραφεί και δεσμευθεί 
πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας τρέχοντος οικονομικού έτους 2019 
(Ειδικός Φορέας 1031-204-0000000, ΑΛΕ 2420989001), 
αποφασίζουμε:

1.  Καθορίζουμε την προς παραλαβή ποσότητα και ποι-
ότητα σμύριδας Νάξου για το έτος 2019 σε τρεις χιλιάδες 
τετρακόσιους πενήντα (3.450) τόνους ποιότητας Α’ και 
τρεις χιλιάδες επτακόσιους (3.700) τόνους ποιότητας Β’, 
ήτοι συνολικά σε επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα (7.150) 
τόνους, επιμεριζόμενη ανά περιοχή ως ακολούθως:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Β’ ΣΥΝΟΛΟ

(τόνοι) (τόνοι)

α. Περιοχή Κορώνου 1.100 1.150 2.250

β. Περιοχή Απειράνθου 2.350 2.550 4.900

Σύνολο: 3.450 3.700 7.150

2. Η παραλαβή της καθοριζόμενης ποσότητας σμύ-
ριδας πρέπει να πραγματοποιηθεί, αφού προηγηθεί η 
αναγκαία διαλογή, με μέριμνα και ευθύνη του Γραφείου 
Σμυριδωρυχείων Νάξου, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της αγοράς.

3. Καθορίζουμε το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύ-
κτες Νάξου εργατικό δικαίωμα εξόρυξης και μεταφοράς 
της σμύριδας, ανά παραδιδόμενο στο Δημόσιο στατήρα, 
σε 1,40 ευρώ για την ποιότητα Α’ και σε 1,22 ευρώ για 
την ποιότητα Β’, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 
έως 31/12/2019.

4. Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη για την παραλαβή 
από το Δημόσιο ποσότητας σμύριδας 7.150 τόνων για το 
έτος 2019, με εκτιμώμενο κόστος 399.700,00 ευρώ, για 
σμυριδεργατικό δικαίωμα, εργοδοτικές εισφορές υπέρ 
ΙΚΑ και επικουρική ασφάλιση σμυριδωρυκτών (ΤΕΑΜ- 
εισφορά εργοδότη), θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Ειδικός Φορέας 1031-204-0000000, ΑΛΕ 2420989001, 
και θα καταβληθεί με μέριμνα του Τμήματος Επιθεώ-
ρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου 
Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών 
και Ελεγκτών ΥΠΕΝ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 4329 (2)

Καθορισμός αποζημίωσης ειδικού - εμπειρογνώ-

μονα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3959/ 

2011 (ΦΕΚ 93Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄/22.4.2005).

3. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208Α΄/04.11.2016) «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄181/23-11-2017) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τα Π.Δ.22/2018 (ΦΕΚ 37Α΄/28.02.2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
π.δ. 20/2018 (ΦΕΚ 35Α΄/27.02.2018) «Αποδοχή παραί-
τησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης» και 
π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37Α΄/28.02.2018) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
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6. Την υπ’ αριθ. Υ29/8-10-2015 Π.Α. (ΦΕΚ 2168 Β΄/ 
09.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

7. Το π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132 Α΄/13.6.2012) «Οργανισμός 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

8. Την υπ’ αριθ. 117/04.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β’/16.01.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

9. Το υπ’ αριθ. 38/03.05.2019 απόσπασμα πρακτικού 
(3ο Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
αναφορικά με την ανάθεση σε ειδικό του έργου για την 
ψηφιακή συγκρότηση του αρχείου διαχείρισης των δικα-
στικών υποθέσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπου 
η Πρόεδρος εξέθεσε στα μέλη της Επιτροπής το θέμα 
σχετικά με την αναγκαιότητα ανάθεσης του έργου.

10. Το υπ’ αριθ. 43/15.05.2019 απόσπασμα πρακτικού 
(3ο Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
αναφορικά με την συμπληρωματική ενημέρωση για το 
έργο ψηφιοποίησης του αρχείου διαχείρισης των δικα-
στικών υποθέσεων και ορισμό αμοιβής.

11. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται εύλογη 
και ανάλογη με τη δυσκολία και το εύρος του έργου.

12. Την υπ’ αριθ. 3926/11-06-2019 απόφαση δέσμευ-
σης πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΓΦ7ΙΜΞ-ΖΤΗ) καθώς 
και την υπ’ αριθ. 3927/11-06-2019 προέγκριση δέσμευ-
σης πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΑΔΑ: ΨΣ3ΔΙΜΞ-ΛΝΜ).

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» για το έτος 2019, ύψους 12.400 €, 
καθώς και για το έτος 2020, ύψους 12.400 € όπου θα 
προϋπολογιστούν οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής της ειδικού-εμπειρογνώμονα 
Βασιλικής Αποστολοπούλου, για την ψηφιακή συγκρό-
τηση του αρχείου διαχείρισης των δικαστικών υποθέσε-
ων της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπως αναφέρεται στα 
ανωτέρω παρατιθέμενα υπό στοιχείο 9) και 10) ορίζεται 
στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμ-
βανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων, για το μέ-
ρος του έργου που θα εκπονηθεί έως 31.12.2019 καθώς 
και στο ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συμπερι-
λαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων, για το 
υπόλοιπο μέρος του έργου που θα εκπονηθεί εντός του 
πρώτου εξαμήνου του 2020. Η καταβολή της ανωτέρω 
αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδο-
ση των επί μέρους τμημάτων του έργου και η ανωτέρω 
ειδική-εμπειρογνώμονας θα δεσμεύεται με υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 10.000 ευρώ ως 
αμοιβή για το μέρος του έργου που θα παραδοθεί έως 
31.12.2019 θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού του έτους 2019, και συγκεκριμένα 
τον ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Δ.Δ1.1/3330/Φ.020 (3)
Ένταξη μονίμων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης σε θέση Εργαστηριακού Διδα-

κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και σε θέση Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Ιονίου 

Πανεπιστημίου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, 

τ.Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστη-
μίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

2. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και 
ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου (ΦΕΚ 
195/2011/τ.Α’).

3. Την αριθμ. 2780/09-11-2015 απόφαση διορισμού 
Πρύτανη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 819/τ.ΥΟΔΔ/ 
16-11-2015).

4. Την αριθμ. 197083/Ζ1/4-12-2015 Διαπιστωτική πρά-
ξη διορισμού του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.

5. Τις διατάξεις της παρ.4 του αρθρ.20 του ν.4452/ 
2017(ΦΕΚ 17/τ.Α’/15-02-2017).

6. Τις διατάξεις του αρθρ.27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83, 
τ.Α’11-05-16) και της παρ.2 του αρθρ. του π.δ. 118/2002 
(ΦΕΚ 99/τ.Α’/01-05-2002).

7. Το αριθμ. πρωτ. 91938/Ζ2/05-06-2018 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Την αριθμ. 49939/Ζ2/01-04-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
557/τ.Γ’/12-04-2019).

9. Το αριθμ.: Δ.ΔΙ.1/2187/ Α.Φ./ 17-04-2019 Βεβαίω-
ση Ανάληψης Υπηρεσίας ως μέλος Ε.Ε.Π. της Μητσάνη 
Χριστίνας.

10. Το αριθμ.: Δ.Δ1.1 /2472/ Α.Φ./ 13-05-2019 Βεβαί-
ωση Ανάληψης Υπηρεσίας ως μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Ρίγγα 
Δημητρίου.

11. Την αριθμ.: Δ.ΔΙ.1/3279/ΑΦ/25-06-2019 Βεβαίωση 
ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών διορισμού του 
Ρίγγα Δημητρίου.

12. Την αριθμ.: Δ.ΔΙ.1/3280/ΑΦ/25-06-2019 Βεβαίωση 
ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών διορισμού της 
Μητσάνη Χριστίνας, διαπιστώνει:

ότι α) η Μητσάνη Χριστίνα του Αντωνίου μόνιμη εκπαι-
δευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσεται 
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στο Τμήμα Τεχνών’Ηχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπι-
στημίου, σε θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, βαθμίδας Α, με γνωστικό αντι-
κείμενο «Τέχνη της Παράστασης»

β) ο Ρίγγας Δημήτριος του Νικολάου, μόνιμος εκπαι-
δευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσεται 
στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε 
θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
κατηγορίας ΠΕ, βαθμίδας Α, με γνωστικό αντικείμενο 
«Κοινωνικά δίκτυα, απανταχού υπολογίζειν και έξυπνες 
εφαρμογές Πληροφορικής» και με ταυτόχρονη μετα-

φορά της θέσης και της δαπάνης μισθοδοσίας τους και 
σύστασης θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α 
του αρθρ.20 του ν.4452/2017(ΦΕΚ 17/τ.Α’/15-02-017), 
επειδή πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 28 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027780407190004*
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