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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(1)

  Με την 4836/3327/13−4−2010 απόφαση του Προέδρου 
της Βουλής των Ελλήνων διορίζονται σε υπάρχουσες 
κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες, με την από−
φαση αυτή, προσωποπαγείς θέσεις κλάδων της Βου−
λής, μετά γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους 
υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 4/26−2−2010), ως δόκιμοι 
υπάλληλοι και εντάσσονται κατά κλάδους, βαθμούς και 
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, οι παρακάτω αναφε−
ρόμενοι, που έχουν τις κατά τις διατάξεις του άρθρου 
39 της από 25−6−2008 απόφασης της Ολομέλειας της 
Βουλής (Συν. ΡΟΓ΄, ΦΕΚ 126/A΄/2−7−2008), με τις οποίες 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 117 (πρώην 
105) του Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως 
ισχύει, τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις: 

− Φώλα Δέσποινα του Σταματίου, σε υπάρχουσα κενή 
οργανική θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με Δ΄ βαθμό 
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 
6 μήνες και 1 ημέρα,

− Κασσίδης Ιωάννης του Θεοδώρου, σε υπάρχουσα 
κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ7 Βιβλιοθηκονόμων, 
με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό 
την 31−1−2010, 0 έτη, 4 μήνες και 28 ημέρες,

− Μακρής Ιωάννης του Νικολάου, σε υπάρχουσα κενή 
οργανική θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με Δ΄ βαθμό 
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 
0 μήνες και 17 ημέρες,

− Μπίθας Ευστάθιος του Ιωάννη, σε υπάρχουσα κενή 
οργανική θέση του κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού, με Δ΄ βαθμό 
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την 31−1−2010, 
0 έτη, 4 μήνες και 28 ημέρες,

− Παπαδημητρίου Μικαέλα−Ελισάβετ του Αθανασίου, 
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικού −Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα 
χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης 
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 
11 ημέρες,

− Μπετζέλου Μαρία του Κωνσταντίνου, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογι−
στικού, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 
αυτό την 31−1−2010,1 έτος, 2 μήνες και 25 ημέρες,

− Τζώρτζη Μαρία του Ιωάννη, σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, 
με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού 
στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 11 ημέρες,

− Αναγνωστοπούλου Αγγελική − Χρυσοβαλάντω του 
Ιωάννη, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου 
ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζο−
ντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης 
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 11 
ημέρες και

− Μητροσύλης Νικόλαος του Χρήστου, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με 
Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την 
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο 
ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 11 ημέρες.

(Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών 
της Βουλής: 4840/3331/13−4−2010).

(Άρθρο 1 και 103 (πρώην 91) του Κανονισμού της Βου−
λής, Μέρος Β’ − ΦΕΚ 51/Α/10−4−97, όπως ισχύει).

    Με την 4834/3325/13−4−2010 απόφαση του Προέδρου 
της Βουλής των Ελλήνων διορίζονται σε υπάρχουσες 
κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες, με την από−
φαση αυτή, προσωποπαγείς θέσεις κλάδων της Βου−
λής, μετά γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους 
υπαλλήλους της Βουλής (πρακτ. 5/10−3−2010), ως μόνι−
μοι ή δόκιμοι υπάλληλοι και εντάσσονται κατά κλάδους, 
βαθμούς και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, οι παρα−
κάτω αναφερόμενοι, που έχουν τις κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 39 της από 25−6−2008 απόφασης της Ολο−
μέλειας της Βουλής (Συν. POΓ΄, ΦΕΚ 126/Α΄/2−7−2008), 
με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρ−
θρου 117 (πρώην 105) του Κανονισμού της Βουλής (ΦΕΚ 
51/Α/1997), όπως ισχύει, τυπικές και ουσιαστικές προϋ−
ποθέσεις, ως εξής: 
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− Λάρδας Δημήτριος του Παναγιώτη, ως δόκιμος 
υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του 
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό και 
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 
0 μήνες και 6 ημέρες,

− Καλοδάνης Γεώργιος − Βάϊος του Άγγελου, ως δό−
κιμος υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 
του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Δ΄ βαθμό 
και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 
4 μήνες και 9 ημέρες,

− Μπούτσικα Αθανασία του Αλεξάνδρου, ως μόνιμη 
υπάλληλος, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με Γ βαθμό και πλεονάζοντα 
χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης 
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 11 μήνες και 
15 ημέρες,

− Λαθύρη Πηνελόπη του Σωτηρίου, ως μόνιμη υπάλλη−
λος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου 
ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Γ΄ βαθμό και πλεο−
νάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την 7−9−2009, 3 έτη, 4 
μήνες και 4 ημέρες,

− Βλάσση Γεωργία του Κωνσταντίνου, ως μόνιμη 
υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του 
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού − Λογιστικού, με Γ΄ βαθμό και 
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 3 έτη, 
4 μήνες και 4 ημέρες,

− Ζαμπούρου Ελένη του Βασιλείου, ως δόκιμη υπάλ−
ληλος, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΔΕ2 Υπαλλήλων Γραφείου, με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα 
χρόνο στο βαθμό αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης 
της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 1 μήνα και 3 
ημέρες και

− Χατζοπούλου Γεωργία του Βασιλείου, ως δόκιμη 
υπάλληλος, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του 
κλάδου ΠΕ13 Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (προσω−
ρινός), με Δ΄ βαθμό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό 
αυτό την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διο−
ρισμού στο ΦΕΚ, 0 έτη, 3 μήνες και 15 ημέρες.

(Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών 
της Βουλής: 4838/3329/13−4−2010).

(Άρθρο 1 και 103 (πρώην 91) του Κανονισμού της Βου−
λής, Μέρος Β’ − ΦΕΚ 51/Α/10−4−97, όπως ισχύει).

    Με την 4693/3208/12−4−2010 απόφαση του Προέδρου 
της Βουλής των Ελλήνων μετατάσσεται, μετά από γνώ−
μη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους 
της Βουλής (Πρακτικό 5/2010), επειδή έχει όλα τα τυπι−
κά και ουσιαστικά προσόντα, η Φεβρωνία − Αμαλία Δη−
μητριάδου του Ιωάννη, μόνιμος υπάλληλος της Βουλής, 
από την προσωποπαγή θέση που κατέχει με Α΄ βαθμό 
στον κλάδο ΔΕ3 Επεξεργασίας Κειμένου (προσωρινός), 
σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση στον κλάδο ΠΕ8 Δι−
εθνών και Δημοσίων Σχέσεων με Α΄ βαθμό, με πλεόνα−
σμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την 4−3−2010, 0 έτη, 5 μή−
νες, 5 ημέρες.

(Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών 
της Βουλής: 4835/3326/13−4−2010).

(Άρθρο 1 και 103 (πρώην 91) του Κανονισμού της Βου−
λής, (Μέρος Β’ − ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(2)
          Με την 16897/13.4.2010 απόφαση του Γενικού Γραμ−

ματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του 
Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή−
λων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007) και την απόφαση 
ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/27098/12.10.2007 (ΦΕΚ 2023/τ.Β΄/15.10.2007 
του Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών, για τη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικό Γραμματέα, 
Γενικούς Διευθυντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
και Τμημάτων, λύνεται η υπαλληλική σχέση από 31.3.2010 
της Αικατερίνης Κοντούλη του Αναστασίου, υπαλλήλου 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. ημερομηνία από 
την οποία εμμένει στην από 2.3.2010 αρχική αίτηση πα−
ραίτησής της από την υπηρεσία.

  Ο Γενικός Γραμματέας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(3)

    Με την υπ’ αριθμ. 35764/Β2/29−03−2010 Απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
34 του ΠΔ 410/1988 (ΦΕΚ 191/30−8−1988, τ.Α΄), όπως αντι−
καταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 
163/04−9−2009, τ.Α΄) και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρίαση στις 15−05−2009), μετατάσσεται ο Φιλάος 
Ιωάννης του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την ορ−
γανική θέση Οδηγού ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου σε κενή οργανική θέση Διοι−
κητικού Υπαλλήλου ΔΕ κατηγορίας με την ίδια σχέση 
εργασίας.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων: 6085/06−04−2010)

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2527

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

(4)
    ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με την 243546/9/1−ιε’/31−3−2010 απόφαση του Προϊ−
σταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυνα−
μικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 12, 13, 15 και 
45 του Ν.Δ. 343/1969 (Α΄−238) «Περί βαθμού και καταστά−
σεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφα−
λείας», τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία από την 
Ελληνική Αστυνομία, λόγω σωματικής ανικανότητας 
και δεν εγγράφεται στο στέλεχος της Εφεδρείας, ο 
Ανθυπαστυνόμος Παπανικολάου Νικόλαος του Γεωρ−
γίου [ΑΓΜΣ 243546], που γεννήθηκε το έτος 1964 στο 
Περιστέρι − Φθιώτιδας, ο οποίος κρίθηκε με την 3 από 
5−1−2010 γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επι−
τροπής (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, ΑΝΙΚΑΝΟΣ 
για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας 
καθώς και για την Υπηρεσία γραφείου και συνεπώς 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΟΣ.

  Ο Προϊστάμενος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

-
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

    Με την 1858/1/7α/07−04−2010 Πράξη του Αρχηγού του 
Πυρ/κού Σώματος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26Α΄), διαπιστώνεται η λύση της Υπαλληλικής σχέσης 
αυτοδικαίως επερχόμενης την 26−03−2010 (ημερομηνία 
2ης αίτησης παραίτησης) της ΚΑΡΠΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του 
Κων/νου, μόνιμης Πολ. Υπαλλήλου του Πυρ/κού Σώμα−
τος Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό 
Β΄ και Μ.Κ 5° και απαλλάσσεται από τα υπηρεσιακά της 
καθήκοντα.

  Ο Αρχηγός
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(5)

    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Με την αριθμ. 1658/12−4−2010 πράξη του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως 
Διδακτικών Βιβλίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, 
ΦΕΚ 26Α/2007) άρθρο 148, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης, από την υπηρεσία 
του μονίμου υπαλλήλου του Ο.Ε.Δ.Β. Μουτσάκη Ηλία 
του Σταύρου με βαθμό Α΄ κλάδου ΠΕ Διορθωτών από 
31−3−2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

F
    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την αριθμ. 38671/23−3−2010 Πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2517/97, το 
άρθρο 3 παρ. 17α του Ν. 3027/02 και τα άρθρα 25 και 26 

του Ν. 3549/07, μετακινείται ο Στυλιανός Δημόπουλος 
του Αθανασίου, Λέκτορας με μονιμότητα του Τμήματος 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης σε οργανική θέση Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού, της ίδιας βαθμίδας και ιδίου 
γνωστικού αντικειμένου, στον Τομέα Μεταφορών, Συ−
γκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυ−
ξης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η μετακίνηση γίνεται στο γνωστικό αντικείμενο «Φιλο−
σοφία». Ως προς το ιδρυτικό διάταγμά της, η θέση αυτή 
προέρχεται από το σύνολο κενών οργανικών θέσεων 
ΔΕΠ των Τμημάτων που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστή−
μιο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 α του Ν.2817/2000 
και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2394/1−12−2009 τ. Β΄. (Από−
φαση Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 1433/5.11.2009).

  Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

-    Με την αριθμ. 47927/12.4.2010 Πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 
(ΦΕΚ 26/9−2−07 τ. Α΄), γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η 
παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Συμεών 
Ευαγγελίας του Νικολάου, υπαλλήλου του Πανεπιστη−
μίου σε οργανική θέση του κλάδου Διοικητικού − Οικο−
νομικού ΠΕ Κατηγορίας, με Α΄ βαθμό και 7° μισθολογικό 
κλιμάκιο, από τις 31−3−2010 (ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησης της).

  Με εντολή Πρύτανη 
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 

Β. ΕΡΜΕΙΔΟΥ − ΚΟΣΜΙΔΟΥ
F

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. Α6501
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά−
κης στη συνεδρίαση της 17 Μαρτίου 2010, αποφάσισε 
την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., 
σύμφωνα με: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του Ν.1268/82, 
το άρθρο 6 περ. Α του Ν.2083/92 όπως ισχύει με το άρθ. 
23 του Ν.3549/2007, το αρθ. 21 του Ν.3549/2007, το άρθ. 
28 παρ. 26 του Ν.2083/92

2. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και 3 και άρθ. 4 
παρ. 3 του Ν.2517/1997 και του άρθ. 1 παρ. 8 του ίδιου 
νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 
του Ν.3549/2007

3. την αριθ. Φ121.1/23/Β2 6042/21−12−95 (ΦΕΚ 1089/29.12.95 
τ. Β) υπουργική απόφαση

4. το Π.Δ. 134/99
5. την αριθ. 33/17.3.2010 συνεδρίαση της Γενικής Συ−

νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διεθνών Οι−
κονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης

6. το αριθ. 690/19.3.2010(Α6501/22.3.2010) έγγραφο του 
Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, 
ως εξής: 

− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοι−
κονομική».
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Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε−
κτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευ−
σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του 
εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το 
αντίστοιχο Τμήμα.

3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη−
μοσιεύσεων.

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

5. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους 
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, 
καθώς και το αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής 
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 
τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά 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 ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 30 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Αριθμ. Α6500
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά−
κης στη συνεδρίαση της 17 Μαρτίου 2010, αποφάσισε 
την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., 
σύμφωνα με: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του 
Ν. 1268/82, το άρθρο 6 περ. Α του Ν.2083/92 όπως 
ισχύει με το άρθ. 23 του Ν.3549/2007, το αρθ. 21 του 
Ν.3549/2007, το άρθ. 28 παρ. 26 του Ν.2083/92

2. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και 3 και το άρθ. 4 
παρ. 3 του Ν.2517/1997 και του άρθ. 1 παρ. 8 του ίδιου 
νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 
του Ν.3549/2007

3. την αριθ. Φ121.1/23/Β2 6042/21−12−95 (ΦΕΚ 1089/29.12.95 
τ. Β) υπουργική απόφαση

4. το Π.Δ. 134/99
5. την αριθ. 33/17.3.2010 συνεδρίαση της Γενικής Συ−

νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διεθνών Οι−
κονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης

6. το αριθ. 689/19.3.2010(Α6500/22.3.2010) έγγραφο του 
Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, 
ως εξής: 

− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη−
γητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή 
Συμπεριφορά και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε−
κτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευ−
σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του 
εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το 
αντίστοιχο Τμήμα.

3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη−
μοσιεύσεων.
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4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.

5. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους 
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, 
καθώς χαι το αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής 
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 
τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά 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 ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 30 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Αριθμ. Α6496
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά−
κης στη συνεδρίαση της 17 Μαρτίου 2010, αποφάσισε 
την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., 
σύμφωνα με: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του Ν.1268/82, 
το άρθρο 6 περ. Α του Ν.2083/92 όπως ισχύει με το άρθ. 23 

του Ν.3549/2007, το αρθ. 21 του Ν.3549/2007, το άρθ. 28 
παρ. 26 του Ν.2083/92

2. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2και 3 και άρθ. 4 
παρ. 3 του Ν.2517/1997 και του άρθ. 1 παρ. 8 του ίδιου 
νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 
του Ν.3549/2007

3. την αριθ. Φ121.1/23/Β2 6042/21−12−95 (ΦΕΚ 1089/29.12.95 
τ. Β) υπουργική απόφαση

4. το Π.Δ. 134/99
5. την αριθ. 33/17.3.2010 συνεδρίαση της Γενικής Συ−

νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διεθνών Οι−
κονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης

6. το αριθ. 685/19.3.2010(Α6496/22.3.2010) έγγραφο του 
Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, 
ως εξής: 

− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματο−
οικονομική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε−
κτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευ−
σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του 
εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το 
αντίστοιχο Τμήμα.

3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη−
μοσιεύσεων.

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή

5. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους 
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, 
καθώς και το αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής 
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 
τελικής πράξης διορισμού.
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Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά 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 ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 30 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Αριθμ. Α6289
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρο−

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη−
μίου Θράκης.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθ. 4/3 
Μαρτίου 2010 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυ−
ξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του 
Ν. 1268/82, το άρθρο 6 περ. Α του Ν.2083/92 όπως 
ισχύει με το άρθ. 23 του Ν.3549/2007, το αρθ. 21 του 
Ν.3549/2007, το άρθ. 28 παρ. 26 του Ν.2083/92 και του 
Π.Δ. 134/99

2. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και 3 και άρθ. 4 
παρ. 3 του Ν.2517/1997 και του άρθ. 1 παρ. 8 του ίδιου 
νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 
του Ν.3549/2007. 

3. την αριθ. Φ121.1/23/Β2 6042/21−12−95 (ΦΕΚ 1089/29.12.95 
τ. Β) υπουργική απόφαση ως εξής: 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα 
Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 

της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε−
κτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευ−
σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του 
εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το 
αντίστοιχο Τμήμα.

3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη−
μοσιεύσεων.

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή

5. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους 
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, 
καθώς και το αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής 
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 
τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά 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 ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 30 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

-
    Αριθμ. Α6227
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ελληνι−

κής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση 
της 9ης Μαρτίου 2010, αποφάσισε την προκήρυξη για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 1268/82, το 
άρθρο 6 περ. Α του Ν.2083/92 όπως ισχύει με το άρθ. 23 
του Ν.3549/2007, το αρθ. 21 του Ν.3549/2007, το άρθ. 28 
παρ. 26 του Ν.2083/92

2. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και άρθ. 4 παρ. 
3 του Ν. 2517/1997 και του άρθ. 1 παρ. 8 του ίδιου νό−
μου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του 
Ν.3549/2007

3. την αριθ. Φ121.1/23/Β2 6042/21−12−95 (ΦΕΚ 1089/29.12.95 
τ. Β) υπουργική απόφαση

4. το Π.Δ. 134/99
5. την 9.3.2010 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ει−

δικής Σύνθεσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας
6. το αριθ. 1021/12.3.2010 (Α6227/16.3.2010) έγγραφο του 

Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ως εξής: 
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα με 

γνωστικό αντικείμενο «Πρώϊμη Βυζαντινή Φιλολογία».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης 
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις 
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς 
και από την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για 
τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύ−
ματα σε τόσα αντίτυπα όσα είναι τα μέλη του εκλε−
κτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευ−
σης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του 
εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτά ορίζονται από το 
αντίστοιχο Τμήμα.

3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη−
μοσιεύσεων.

4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή

5. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής  Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους 
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος 
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, 
καθώς και το αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής 
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική 
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης 
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 
τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το 
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται 
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά 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 ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 30 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι) ΠΕΙΡΑΙΑ

  Με τη αριθμ. 1233/31.03.10 απόφαση του Προέδρου του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
16 και 17 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 τ. Α΄) όπως αντικα−
ταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 
3 και 4 του Ν. 2619/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και το άρθρο 9 
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄), μονιμοποιείται ο Πέ−
τρος Καλαντώνης του Γρηγορίου, σε θέση Καθηγητή 
Εφαρμογών ειδικότητας Διοίκησης Επιχειρήσεων με 
εξειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, του τμήμα−
τος Τουριστικών Επιχειρήσεων Παραρτήματος Σπετσών 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

 Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ 



2532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 

   ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Με την υπ’ αριθμ 1745/13−4−2010 απόφαση του Προέ−
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματο−
δοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται αποδεκτή η αίτηση 
παραίτησης από την Υπηρεσία, της Αθανασίας Χριστο−
δουλίδου του Ηλία, μονίμου υπαλλήλου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ, 
Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, με βαθμό Β΄.

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ

F
    ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διορθώσεις Σφαλμάτων 

 Στην υπ’ αριθμ. Φ04/15904/18.12.2009 πράξη της Δ/νσης 
Υγειον/κού Προσωπικού της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 244/26.3.2010 τ. Γ΄ και αφορά 
αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλου, επιφέρεται η πιο κάτω 
διόρθωση: 

Στη σελίδα 1850 στήλη 1η και στίχο 28ο εκ των άνω:
από το λάνθασμένo: «...(ΑΜ: 5904)...»
στο ορθό: «...(ΑΜ: 15904)...». 

   Στην υπ’ αριθμ. ΔΦ04/22331/14.1.2010 πράξη της Δ/νσης 
Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης του Ι.Κ.Α., που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/24.3.10 τ. Γ΄, σελ. 1797, στή−
λη 1η, στίχο 28 εκ των κάτω, επιφέρεται η πιο κάτω δι−
όρθωση: 

από το λανθασμένο: «... του Σοφοβάνη Χαραλάμπου...»
στο ορθό: «... του Σαραβάνη Χαραλάμπου...». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

F
   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με την αριθ. 29/8−4−2010 απόφαση του Αναπληρωτή 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 
3528/07 και σε εφαρμογή της αριθ. 455/9−3−2010 από−
φασης του Ε΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π, διορίζεται σε κενή 

οργανική θέση του κλάδου TE Νοσηλευτικής του Νοσο−
κομείου ύστερα από την με αριθμό 5Κ/2008 προκήρυξη 
του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 302/30−6−08 τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), 
η ΜΠΙΚΑ ΦΟΙΒΗ του Αχιλλέα, με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 15658/11−12−2009 )

  Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

F
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Με την αρ. 36/πρωτ: 4220/08−04−10 Πράξη Δ/ντή Ιατρι−
κής Υπηρεσίας, που αναπληρώνει σύμφωνα με το άρθρο 
7 παρ. 4 του Ν. 3329/05 τον Διοικητή του Γενικού Νοσο−
κομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», διαπιστώνεται η 
λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου 
ΚΑΠΝΙΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού Λογιστικού, με Α΄ βαθμό και από 31−03−2010, 
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη−
σής της, η οποία γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07.

  Ο Δευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

F
    ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 10/10−3−2010 Πράξη του Προέδρου 
του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.31799/6−4−2010 
απόφαση της Υπουργού του Υ.Υ. & Κ.Α., διαπιστώνε−
ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, μόνιμου 
υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Οδηγών Ασθενοφόρων − Με−
ταφορέων Ασθενών του ΕΚΑΒ με Α΄ Βαθμό, από 8−3−2010 
ημερομηνία που υπέβαλλε δεύτερη αίτηση παραίτησης, 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο (άρ−
θρο 148 του Ν.3528/07).

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ  
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