
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 14/17-1-2020 (τ.Γ΄)  δημο-

σιεύτηκαν οι προκηρύξεις  τριών (3) θέσεων καθηγητών ως εξής:
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277970, 210-7277956)
Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
•Αριθ. Προκήρυξης:1920008393/7-11-2019/30-10-2019  (ΑΔΑ:6Γ1Χ46ΨΖ2Ν-
ΡΑ4)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:  «Βυζαντινή
Αρχαιολογία με έμφαση στην Πρωτοβυζαντινή περίοδο (4ος-7ος αι. μ.Χ.)»
•Αριθ. Προκήρυξης:1920008383/7-11-2019/30-10-2019  (ΑΔΑ:ΨΣΛΧ46ΨΖ2Ν-
Ρ24)
-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:  «Κλασική
Αρχαιολογία: θεωρητικές προσεγγίσεις στον κλασικό πολιτισμό»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα Φαρμακευτικής
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ.210-7274193)
Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
•Αριθ.Προκήρυξης:  1920010175/21-11-2019/14-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΕΑΗ46ΨΖ2Ν-
ΙΑΤ)
-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο: «Φαρμακοκινητική  -  Φαρμακομετρία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   29/3/2020
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβά-

λουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αί-
τηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά,
όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμμα-
τείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

Αθήνα, 28-1-2020
Ο Πρύτανης

Μελέτιος- Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 15/17-1-2020 τ.Γ΄ δημοσι-

εύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – Πανεπιστημιούπολη,
Ιλίσια (τηλ. 210 7275161)

Τομέας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1920008053/6-11-2019/23-10-2019 (ΑΔΑ:
ΨΛΨ946ΨΖ2Ν-85Β)

Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προσβασι-
μότητα Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Τεχνολογίες Σήμα-
τος Φωνής». 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ – Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου,  (τηλ.
210 7274193)

Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Αριθμός προκήρυξης: 1920010438/25-11-2019/18-11-2019  (ΑΔΑ:
ΩΣ6Ξ46ΨΖ2Ν-Α61)

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αν-
τικείμενο «Φαρμακογνωσία – Χημεία βιοδραστικών φυσικών προϊόντων και ανα-
λόγων τους». 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 29η/3/2020.                            

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση
υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά,
όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες
των Τμημάτων.

Αθήνα, 28-1-2020

Ο Πρύτανης

Μελέτιος- Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 11/17-1-2020 τ.Γ’ δημοσι-
εύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα Νοσηλευτικής – Δήλου 1Α, Τ.Κ. 11527 Γουδή, (τηλ. 210 7461402)
Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς 
Αριθμός Προκήρυξης : 1920010130/21-11-19 (ΑΔΑ: Ω3Ε546ΨΖ2Ν-ΕΣ3)
- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αν-
τικείμενο «Ψυχιατρική  (Γενική- Βιολογική)».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29-3-2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση
υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά,
όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία
του Τμήματος.

Αθήνα, 28-1-2020
Ο Πρύτανης

Μελέτιος- Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 12/17-1-2020 τ.Γ’ δημοσι-
εύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα Νοσηλευτικής – Δήλου 1Α, Τ.Κ. 11527 Γουδή, (τηλ. 210 7461402)
Τομέας Παθολογικός Νοσηλευτικός 
Αριθμός Προκήρυξης : 1920008596/8-11-19 (ΑΔΑ: Ψ1Δ346ΨΖ2Ν-ΓΒΟ)
- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας
με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 29-3-2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση
υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά,
όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία
του Τμήματος.

Αθήνα, 28-1-2020
Ο Πρύτανης

Μελέτιος- Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στο αριθ. 15/17.01.2020 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για την
πλήρωση τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ για τις ανάγκες τμημάτων του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Μεταφορών- Ζήτηση και Μετακίνηση».
ΑΔΑ: 6ΤΑΓ46ΨΖΥ1-ΧΒΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 14277

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Κοινοτική Κοινωνική Εργασία».
ΑΔΑ: 68ΝΦ46ΨΖΥ1-Δ2Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 14279

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνω-
στικό αντικείμενο «Πρώιμη Βυζαντινή Φιλολογία».
ΑΔΑ: 6ΚΠΟ46ΨΖΥ1-Μ37 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 14281

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ : Παρασκευή 27 Μαρ-
τίου 2020 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί
με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο
ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»
(https://apella.minedu.gov.gr) . Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από
της Γραμματείας των Τμημάτων:
- Για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών: Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια 67100
Ξάνθη, τηλ. 2541079032
- Για το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: Παναγή Τσαλδάρη 1, Τ.Κ. 69100 Κομο-
τηνή, τηλ. 2531039409
- Για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας:  Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 69100 Κομο-
τηνή, τηλ. 2531039900
Κομοτηνή, 27/01/2020

Ο Πρύτανης
Αλέξανδρος  Χ. Πολυχρονίδης

Καθηγητής Χειρουργικής

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος, 7/2/2020
Αριθ. Πρωτ.: 5340

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε εφαρμογή του ισχύοντος Καταστατικού μας καλούμε τα μέλη της
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ./ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση το ΣΑΒΒΑΤΟ 22
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 15.00 στην αίθουσα του  μουσικού ταβερνείου
«ΜΥΘΟΣ» (Γρ. Λαμπράκη 40-Μητρ. Γρηγορίου, Βόλος) με τα παρακάτω θέ-
ματα:

- Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
- Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2019 
- Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 2019 
- Ενημέρωση των μελών
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα,
στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και ΩΡΑ 19.30.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη να φροντίσουν μέχρι την Γενική Συνέλευση έγ-
καιρα την ταμειακή τους ενημερότητα. 
Για αναλυτικότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να
απευθύνονται στα μέλη της Δ.Ε. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ./ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  και στην Γραμ-
ματεία αυτής κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από ώρα 19.00 έως
21.00.

Για την Δ.Ε. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ./ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΡΓΟΥΛΑΣ
Πτ. Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.
Μ.Β.Α./KINGSTON/LONDON U.K.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Πτ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Υ.Γ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Γ.Σ. στον ίδιο χώρο θα
ακολουθήσει συνεστίαση και κοπή της πίτας της Ένωσής μας, προσφορά του
Τμήματός μας στα μέλη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της αριθμ. 3/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου με θέμα : 
Καθορισμός κόστους πώλησης, τρόπου και σημεία διάθεσης προπληρωμένων
καρτών νερού – ρεύματος (pillars) στα σκάφη

Το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου κατά την 13η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020 συ-
νεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα :  
Εγκρίνει: 
Α) η χρήση των συσκευών παροχής νερού και ηλεκτρικής ενέργειας (pillars)
να γίνεται :  i) με προπληρωμένες κάρτες-κλειδιά, οι οποίες όταν θα αγορά-
ζονται για πρώτη φορά θα καταβάλλεται εγγύηση ποσού 15,00 € η οποία και
θα επιστρέφεται στον χρήστη με την επιστροφή της κάρτας-κλειδιού και ii) με
προπληρωμένες μαγνητικές κάρτες μίας χρήσης.

Β) το κόστος χρέωσης νερού, ρεύματος όπως παρακάτω : 

• κόστος ηλεκτρικού ρεύματος : 
για τα σκάφη που αγκυροβολούν στο ανατολικό λιμάνι 0,80 € / KWh
για τα σκάφη που αγκυροβολούν στο παλιό λιμάνι  0,40 € / KWh

• κόστος νερού :  10,00 € / m3 (κυβικό)

Γ) Τον τρόπο – σημεία διάθεσης καρτών νερού ρεύματος των κιβωτίων παρο-
χής (pillars) όπως παρακάτω : 

i.   Στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
για κάθε είδος σκάφους

ii. Σε επιχειρηματίες για μεταπώληση στους ενδιαφερόμενους χρήστες μόνο
για τα επαγγελματικά και ιδιωτικά τουριστικά σκάφη.

Από την Υπηρεσία προς τους επιχειρηματίες για μεταπώληση θα παρέχεται
έκπτωση 5% ως προμήθεια της Υπηρεσίας προς τον επιχειρηματία επί του
ποσού της κάρτας.

Δ) Τα συμπληρωματικά στοιχεία : 

Η επαναφόρτιση των άδειων καρτών θα γίνεται αποκλειστικά στα γραφεία του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επιστροφή κάρτας που έχει χρηματικό υπόλοιπο με επιστροφή του χρηματικού
της υπολοίπου δε γίνεται δεκτή.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Της αριθμ. 2/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου με θέμα : 

Καθορισμός Ζωνών Αντικειμενικών Αξιών για την παραχώρηση του ιδιαίτερου
δικαιώματος χρήσης στους χώρους ευθύνης του ΔΛΤΣ (χώρων στάσιμου υπαί-
θριου εμπορίου) οικ. έτους 2020.

Το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου κατά την 13η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020 συ-
νεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα :  

Εγκρίνει τον Καθορισμό Ζωνών Αντικειμενικών Αξιών για την παραχώρηση του
ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στους χώρους ευθύνης του ΔΛΤΣ (χώρων στά-
σιμου υπαίθριου εμπορίου) οικ. έτους 2020, όπως παρακάτω : 

1.) έκδοση έντεκα (11) αδειών υπαίθριου εμπορίου (πώληση ιδιοκατασκευαζό-
μενων κοσμημάτων). Ο χώρος που θα παραχωρηθεί για την τοποθέτηση των
πάγκων διάθεσης των εμπορευμάτων [μήκους έως 2 μέτρα έκαστος], ορίζεται
επί του δημοτικού πάρκου στη ζώνη λιμένος αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου Σκιάθου.
2.) έκδοση δύο (2) αδειών υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (πώληση σα-
πουνιών ελαιολάδου). Ο χώρος που θα παραχωρηθεί για την τοποθέτηση των
πάγκων διάθεσης των εμπορευμάτων [επιφάνειας 4 τ.μ.], ορίζεται επί του δη-
μοτικού πάρκου στη ζώνη λιμένος αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Σκιάθου.
3. )  έκδοση δύο (2) αδειών υπαίθριου εμπορίου πώλησης καλαμποκιών. Ο πα-
ραχωρούμενος χώρος ορίζεται επί του πεζοδρομίου έξωθεν  της κυρίας πύλης
του λιμένα.
4. ) έκδοση μίας (1)  άδειας υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (πώληση
ζαχαρωτών – κατασκευή και πώληση λουκουμάδων, μαλλί της γριάς). Ο πα-
ραχωρούμενος χώρος ορίζεται εντός υπάρχοντος ξύλινου παραπήγματος, στο
πέρας του παραλιακού πεζοδρομίου, απέναντι του δημοτικού πάρκου.
5.) έκδοση μίας (1) άδειας υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (ουράνια πα-
ρατήρηση με χρήση τηλεσκοπίου). Ο παραχωρούμενος χώρος ορίζεται επί του
πεζοδρομίου παλαιού λιμένα.
6. )  έκδοση δύο (2) αδειών υπαίθριου εμπορίου – ζωγραφικής. Ο παραχωρού-
μενος χώρος τοποθέτησης κατάλληλων εξαρτημάτων [ένα σταντ τοποθέτησης
πινάκων – καθίσματα] ορίζεται επί του πεζοδρομίου παλαιού λιμένος, στο ση-
μείο πλησίον αγάλματος υπέρ υποβρυχίου Λ.ΚΑΤΣΩΝΗΣ, και εκατέρωθεν
αυτού.
Η αξιολόγηση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων θα γίνει μετά από κατάθεση
των σχετικών αιτήσεων που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4497/2017 όπως αυτός ισχύει και
με τις τροποποιήσεις με τους Ν.4541/2018 & Ν.4605/2019). Το διάστημα υπο-
βολής του φακέλου θα οριστεί με ξεχωριστή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του
Δήμου Σκιάθου (n-skiathos.gr), στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου
(skiathosport.gr), στο facebook του Δ.Λ.Τ.Σκιάθου και θα αναρτηθεί στον χώρο
ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου, μετά τον έλεγχο νομιμότητας της παρούσας
απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδος. 
Η σειρά των θέσεων των εγκεκριμένων αιτήσεων θα γίνει με κλήρωση σε με-
ταγενέστερο χρόνο.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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