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ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Περίληψη αίτησης αλλαγής επωνύμου
Στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
του Δήμου Παύλου Μελά υποβλήθηκαν

από τον Λοΐζωβ Νικόλαο του Παύλου

και της Κεράσας κατοίκου εξωτερικού

Γερμανία δικαιολογητικά για
αλλαγή του επωνύμου του από Λοΐζωβ

σε Λοίζίδης στην εγγραφή
του στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου
Παύλου Μελά Δημοτική Ενότητα Πολίχνης

με έτος γεννήσεως 1993
Παρακαλείται όποιος γνωρίζει ότι η αιτούμενη

αλλαγή επωνύμου βλάπτει τα
συμφέροντα Τρίτου ή είναι αντίθετος
σ αυτή να υποβάλλει μέσα σε δέκα
πέντε 15 ημέρες στο Τμήμα Δημοτικής

Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών

Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου
Μελά Ιωαννίνων 9 Σταυρούπολη
Τμήμα Δημοτολογίων τις τυχόν αντιρρήσεις

του
Σταυρούπολη 15-10-2018

Ο Δήμαρχος
ΔεμουρτζΙδης Δημήτριος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστη¬

μών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Θράκης στην υπ αριθ
288/20.6.18 συνεδρίαση της αποφάσισε

να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες
του ακαδημαϊκού έτους 2018 2019
με διδάσκοντες οι οποίοι θα προσληφθούν

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ως εξής
1 Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης
εαρινό εξάμηνο

Βοηθητικό διδακτικό και εποπτικό έργο

στο πλαίσιο του προγράμματος
Πρακτικής Κατάρτισης
2 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης II

Σχέσεις σχολείου-κοινότητας μάθημα
στο εαρινό εξάμηνο
3 Εκπαιδευτική Ψυχολογία μάθημα
στο εαρινό εξάμηνο
4 Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού

II μάθημα στο εαρινό εξάμηνο
5 Εισαγωγή στη γλωσσολογία ανάλυση

της ελληνικής γλώσσας μάθημα
στο εαρινό εξάμηνο
Απαραίτητο τυπικό προσόν για την
πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου είναι η κατοχή διδακτορικού
διπλώματος με τη σχετική επιστημονική

εξειδίκευση στο αντικείμενο της
παρούσας πρόσκλησης
Εφόσον δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι

με τα παραπάνω προσόντα είναι
δυνατό να προσληφθούν διδάσκοντες
που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος

και διαθέτουν αποδεδειγμένα
την απαιτούμενη εξαιρετική εμπειρία

για την εκτέλεση του αντίστοιχου
εκπαιδευτικού έργου θέση 1

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν

αίτηση μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο

email secr@psed.duth.gr και ταυτόχρονα

και ταχυδρομικά στη διεύθυνση

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

68131
Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν παραληφθεί

από τη Γραμματεία το αργότερο
έως χην Παρασκευή 30 Νοεμβρίου

2018 και ωρα 14.00 το μεσημέρι
Στις αιτήσεις θα πρέπει να αναφέρεται

και το κατά πόσο οι ενδιαφερόμενοι
κατέχουν ήδη άλλη θέση στον ευρύτερο

δημόσιο τομέα
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται

από φωτοαντίγραφα των πτυχίων
και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων

βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό

υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό

έργο τους Τα φωτοαντίγραφα
των πτυχίων και των τίτλων

σπουδών δεν απαιτούνται σε ό τι
αφορά τους υποψήφιους που υπηρετούν

ήδη ως μέλη Δ Ε Π σε άλλα ελληνικά

ΑΕΙ
Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί

από τη Συνέλευση του Τμήματος

Οι προσλήψεις των ενδιαφερομένων
θα πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν

οι απαραίτητες πιστώσεις Η παρούσα

πρόσκληση δεν αποτελεί δέσμευση

κάλυψης των παραπάνω θέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

για κάθε πληροφορία στη
Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών
της Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία τηλ 2551030016 email
secr@psed.duth.gr

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Πρέντζας

Αναπληρωτής Καθηγητής
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