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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(1)

  Με την αριθμ. 2/19706/0004/30.3.2010 διαπιστωτική 
πράξη του Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με 
το Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/9.2.2007), διαπιστώνεται η 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την Υπη−
ρεσία, της μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Α΄ του κλάδου 
ΠΕ Δημοσιονομικών του Γ.Λ. Κράτους, Ζωής Μπάτου 
του Δημητρίου, από 1.3.2010, ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησής της από την Υπηρεσία.

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ

F

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
(2)

  Με την Π6−6326/ ΑΣ 2866/19.03.2010 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Ορ−
γανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117):

1. διορίζεται ο Ναπολέων Πατεράκης του Δημητρίου 
Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδας στην πόλη Χο τσι Μινχ 
(Ho Chi Minh City) του Βιετνάμ,

2. απαλλάσσεται λόγω παραίτησης από 31.3.2010 η 
Madeleine Bühler−Schickedanz από τα καθήκοντα της 
Επίτιμης Προξένου της Ελλάδας στη Νυρεμβέργη 
(Nürnberg) της Γερμανίας και

3. απαλλάσσεται λόγω παραίτησης ο Νικόλαος Κου−
λάδης του Στυλιανού από τα καθήκοντα του Επίτιμου 
Προξένου της Ελλάδας στο Σάουθαμπτον (Southampton) 
του Ηνωμένου Βασιλείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

F

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(3)

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την αριθ. 308/50/26.2.2010 απόφαση του Προέδρου 
του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης που εκ−
δόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3584/2007 και του αριθ. 2/18.2.2010 (θέμα 9o) πρακτικού 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού 
Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), μετατάσσε−
ται ο υπάλληλος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσ−
σαλονίκης Μπαλλής Μιχαήλ του Πέτρου, του κλάδου TE 
Διοικητικών με βαθμό Β΄, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική 
θέση του κλάδου TE Τεχνολόγων Γεωπονίας (φυτικής 
παραγωγής).

(Αριθμ. βεβ. Προέδρου του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής 
Θεσσαλονίκης: 346/2010). 

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας. Κεντρικής Μακεδονίας 
6149/15.3.2010).

    Με την αριθμ. 20/2010 διαπιστωτική πράξη του Δημάρ−
χου Δήμου Αρέθουσας του Νομού Θεσσαλονίκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 
152 του Ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Καρατζά Θε−
όδωρου του Ευσταθίου, κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού με Α΄ βαθμό, την 18.3.2010, ημερομηνία υπο−
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας. Κεντρικής Μακεδονίας 
7706/22.3.2010).

    Με την αριθ. 2022/65/12.2.2010 απόφαση του Δημάρχου 
Ωραιοκάστρου Ν. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3584/2007 
και του αριθ. 1/3.2.2010 (θέμα 38o) πρακτικού του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης 
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(πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), μετατάσσεται η υπάλλη−
λος του ίδιου Δήμου Μουτσία Μελπομένη του Τρύφω−
να, του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό 
Δ΄, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του κλάδου ΥΕ 
Επιστατών Καθαριότητας.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ωραιοκάστρου: 3289/2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας. Κεντρικής Μακεδονί−

ας7027/17.3.2010).

    Με την αριθ. 4735/167/9.3.2010 διαπιστωτική πράξη του 
Δημάρχου Πυλαίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3584/07, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
του Μαλίγκου Γεώργιου του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ−29 
οδηγού απορριμματοφόρου καθαριότητας, με βαθμό Α΄, 
την 28.2.2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη−
σης παραίτησής του.

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας. Κεντρικής Μακεδονίας  
6727/23.3.2010).

    Με την αριθ. 1805/24/2.3.2010 απόφαση του Δημάρχου 
Επανομής Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007, τα αριθ. 
17/12.11.2009 και 2/18.2.2010 πρακτικά του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου των Υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης και 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Θεσ−
σαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης) και την αριθ. 
84431/7722/8.10.2009 απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλο−
νίκης μετατάσσεται ο υπάλληλος Μπαλασάς Ευάγγε−
λος του Γεωργίου, του κλάδου ΔΕ38− Προσωπικού Η/Υ 
με βαθμό Α΄, από το Δήμο Θεσσαλονίκης όπου υπηρε−
τεί, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του 
Δήμου Επανομής Ν. Θεσσαλονίκης.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Επανομής: 2295/2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας. Κεντρικής Μακεδονίας  

5758/23.3.2010).

    Με την αριθ. 2016/12/2.3.2010 απόφαση του Δημάρ−
χου Μίκρας Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007, 
των πρακτικών αριθ. 2/18.2.2010 και αριθ. 21/18.12.2009 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού 
Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης) και Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης και 
την αριθ. 106100/10255/7.12.2009 απόφαση του Δημάρ−
χου Θεσσαλονίκης μετατάσσεται η υπάλληλος Αθανα−
σίου Μαρία του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού 
με βαθμό Β΄, από το Δήμο Θεσσαλονίκης όπου υπηρε−
τεί, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του 
Δήμου Μίκρας Ν. Θεσσαλονίκης.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Μίκρας: 2682/2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας. Κεντρικής Μακεδονίας 

6056/23.3.2010).

    Με την αριθ. 305/47/26.2.2010 απόφαση του Προέδρου 
του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης που εκ−
δόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 
και 183 του Ν. 3584/2007, του άρθ. 12 του Ν. 3801/09, και 
το αριθ. 2/18.2.2010 (θέμα 55ο) πρακτικό του Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης 
(πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), μετατάσσεται ο υπάλλη−
λος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης 
Λιάπης Γεώργιος του Αστερίου, από τον κλάδο ΥΕ Ερ−

γατών Κήπου με βαθμό Γ΄ σε συνιστώμενη προσωπο−
παγή θέση ανώτερης κατηγορίας ΔΕ Δενδροανθοκη−
πουρών − Δενδροκόμων − Κηπουρών − Ανθοκόμων, με 
παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου 
προσωπικού.

(Αριθμ. βεβ. Προέδρου Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσ−
σαλονίκης: 343/2010).

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
6156/15.3.2010).

    Με την αριθμ. 866/2010 απόφαση του Δημάρχου Θεσ−
σαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 181 του Ν. 3584/2007, τις αριθμ. 21/18.12.2009 και 
1/23.11.2009 σύμφωνες γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης και του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Κιλκίς αντίστοιχα και 
την αριθμ. 267/2010 απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς, με−
τατάσσεται η υπάλληλος Μαρία Σπανού του Ευστρα−
τίου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, από το Δήμο Κιλκίς, 
όπου υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, στο Δήμο Θεσσαλονίκης με μετα−
φορά της θέσης της.

(Αριθμ. βεβ. του Τμήματος Μισθοδοσίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης: 7671/18.1.2010). 

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης: 19/19.1.2010).

(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
4133/22.3.2010).

    Με την αριθ. 1660/40/1.3.2010 απόφαση του Δημάρχου 
Αγίου Παύλου Ν. Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3584/2007 και 
του αριθ. 1/3.2.2010 (θέμα 36ο) πρακτικού του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης 
(πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), μετατάσσεται η υπάλλη−
λος του ίδιου Δήμου Σερασίδου Αγάπη του Κωνστα−
ντίνου, του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων με βαθμό Α΄, σε 
ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοι−
κητικού Οικονομικού.

(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αγίου Παύλου: 2041/2010).
(Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

6250/23.3.2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ
F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(4)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Αριθμ. 0910018278
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Επιστή−

μης Φυσικής Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Ανα−
πληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική 
Προπονησιολογία της Καλαθοσφαίρισης». 

 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση 
της 3.2.2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλή−
ρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/92, όπως αυτό ισχύει με το 
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αρθ. 23 ν. 3549/07 και του αρθ. 21 του ν. 3549/07, του 
αρθ. 14 παρ. 4 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92, 
του αρθ. 1 παρ. 4 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97 και του 
Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Προπονησι−
ολογία της Καλαθοσφαίρισης».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους 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.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν.
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 την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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.

− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο−
ρισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − 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 θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 0910018265 
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευ−

τικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί−
ου Αθηνών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική Νοσηλευτική».

        Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Παν/μίου 
Αθηνών στην συνεδρίαση 9.2.2010, αποφάσισε την προ−
κήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α΄ ν. 2083/92, όπως 
αυτό ισχύει με το αρθ. 23 ν. 3549/07, και αρθ. 21 του 
ν. 3549/07, του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/82, του αρθ. 28 
παρ. 26 ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3 
ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΠΕ−
ΡΙΦΟΡΑΣ (Γ.Σ. 3−2−2010)

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική Νοσηλευ−
τική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους 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.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
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 την απόφαση ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ−
γέλτως 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.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και 
το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα 
αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − 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 θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 
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Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο−
ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113). 

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαρτίου 2010 

Ο Πρύτανης 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 4457/30−3−10 Πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις σχε−
τικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 1, του Ν. 3549/07, μο−
νιμοποιείται στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας η 
Κωστοπούλου − Καραντανέλλη Μαρία του Νικολάου 
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ενόργανη Ανάλυση με έμφαση στην Ορ−
γανική Χημική Ρύπανση».

  Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμ. 39221
    Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμή−

ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη βαθμίδα του Ανα−
πληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεω−
γραφία και η Διδασκαλία της».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ−
παίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της αριθ−
μός 10Ε6/5−2−2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 1268/82 όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/92, του άρθρου 14 του 
ν. 1268/82 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 παρ. 
26 του ν. 2083/92 και το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2517/97, 
των άρθρων 1 και 2 του ν. 2517/97, των άρθρων 21 και 23 
του ν. 3549/07 και του Π.Δ. 134/99 ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παιδαγωγική Σχολή
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών 

(Γενική Συνέλευση αριθμός: 56/15−1−10)
Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθη−

γητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφία και η Δι−
δασκαλία της».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης την υποψηφιότητά τους μέσα σε απο−
κλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα 
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
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.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−

τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, 
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα 
μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες 
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος όπως 
αυτά ορίζονται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης.

4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
της Α΄/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο θα 
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

− Το πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφε−
ται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής 
ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπη−
ρεσία 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, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

− Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης 
διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά−
τους − 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 μεταπτυ−
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελ−
ληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2010 

Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

-
    Με την αριθμ. 41239/24−3−2010 Πράξη του Πρύτανη του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εκδό−
θηκε σύμφωνα με το Ν. 2517/1997 και το άρθρο 25 του Ν. 
3549/2007, μονιμοποιείται ο Χρήστος Τζήκας του Πανα−
γιώτη σε οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσω−
πικού της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, στον Τομέα 
Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών, στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχο−
λής, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Νεοελληνικής 
Εκπαίδευσης» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. A 5460
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στη βαθ−
μίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντι−
κείμενο «Νευροχειρουργική».

  Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρί−
ου 2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας 
(1) θέσης Δ.Ε.Π., σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 14 
παρ. 4 του Ν. 1268/82, του άρθρου 6 περ. Α του Ν. 2083/92 
όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και 
το άρθρο 21 του ίδιου νόμου, του άρθρου 28 παρ. 26 του 
Ν. 2083/92, των άρθρων 1 (παρ. 3 και 4) και 4 (παρ. 3) του 
Ν. 2517/1997 και του Π.Δ. 134/99 ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα−

θηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νευροχειρουργικής».
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, 9 Μαρτίου 2010 

Ο Πρύτανης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

    Αριθμ. 4525/654
Προκήρυξη θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσι−

κής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μα−
κεδονίας, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕ−
ΛΕΣΗ − ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ».

  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μα−
κεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στη 
συνεδρίασή της με αριθμ. 18/17−2−2010 αποφάσισε την 
προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη 
βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντι−
κείμενο «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ − ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΔΕΙΑ», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των 
άρθρων 14 παρ. 5 του Ν. 1268/82, 6 του Ν. 2083/92, όπως 
ισχύει μετά την αντικατάσταση και τροποποίησή του από 
τα άρθρα 21, 23, 24 και 25 του Ν. 3549/07 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 69), 
του άρθρου 1 του Ν. 2517/97, τις διατάξεις του Π.Δ. 187/96 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 120/2005 και ισχύει σήμε−
ρα, καθώς και τις αριθμ. 38913/Β1/24−5−07 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 608) 
και αριθμ. 138390/Β1/3−12−07 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2360) αποφάσεις 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα 
προσόντα να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας στη 
Γραμματεία του Τμήματος (Εγνατία 156, 540 06 Θεσσα−
λονίκη, τηλ.: 2310 891248) μέσα σε αποκλειστική προθε−
σμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου 
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και 

πιστοποιητικά ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν 
στο εξωτερικό, σε σαράντα (40) αντίτυπα. Ειδικότερα, 
απαιτείται τίτλος Μουσικών Σπουδών Ανωτάτου Εκπαι−
δευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου τίτλου 
ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής με ειδίκευση ή 
κατεύθυνση στο ίδιο ή συναφές κατά προτεραιότητα 
γνωστικό αντικείμενο, καθώς και α) αποδεικνυόμενη 
διεθνής αναγνώριση και τουλάχιστον εξαετής επαγγελ−
ματική πείρα ως σολίστ μετά τη λήψη του διπλώματος 
ή πτυχίου αποδεικνυόμενη από την πραγματοποίηση 
ικανού αριθμού συναυλιών σε ατομικά ρεσιτάλ, ή/και 
σε συγκροτήματα μουσικής δωματίου ή/και ως σολίστ 
με ορχήστρες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή δισκο−
γραφήσεις, β) εξαετής τουλάχιστον εκπαιδευτική πείρα 
σε αναγνωρισμένο μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ή τριετής αυτοδύναμη διδασκαλία σε ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συμπληρωμένη κατά 
τον χρόνο της κρίσης.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές, την καλλι−
τεχνική δραστηριότητα και την εκπαιδευτική πείρα του 
υποψηφίου, σε σαράντα (40) αντίτυπα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για την κατά τα ανωτέρω απο−
δεικνυόμενη καλλιτεχνική δραστηριότητα και εκπαιδευ−
τική πείρα, καθώς και για τυχόν πρωτότυπα επιστημο−
νικά δημοσιεύματα, σε σαράντα (40) αντίτυπα.

5. Τυχόν Επιστημονικές εργασίες, σε τέσσερα (4) αντί−
τυπα.

6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας 
της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και 
ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας 
αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο 
υποψήφιος.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης 
και το πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές 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 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου 
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει−

κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας ή να προσέλθουν σε προφορικές και γραπτές 
εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 
από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, για την πιστοποίηση της 
ελληνομάθειάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμή−
ματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στα τηλέφωνα 
2310 891453 και 2310 891248 κατά τις ώρες 8.00 π.μ. 
έως 14.30 μ.μ.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2010 

Ο Πρύτανης 
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

F
    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

(Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.ΔΔ.1/1.14/861/16−3−2010 απόφαση 
του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα−
τος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 
26/9−2−2007, τ.Α΄), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπηρεσιακής σχέσης του Παπακωνσταντίνου Κων/νου 
του Λάμπρου, Καθηγητή Εφαρμογών σε προσωποπαγή 
θέση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, 
λόγω σωματικής ανικανότητας από 1−3−2010, ο οποίος 
λαμβάνει τις αποδοχές της βαθμίδας του Επίκουρου 
Καθηγητή από 1−2−2010.

  Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

F
    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

(Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 795/26.3.2010 απόφαση του Προέδρου 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κα−
βάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 
5 του ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ 156/τ.Α΄/2009), καθορίζεται το 
γνωστικό αντικείμενο «Εδαφολογία» για τη θέση που 
κατέχει η Σμαραγδή Βασιλάκη, Καθηγήτρια Εφαρμογών 
του τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Πε−
ριβάλλοντος − Παρ/τος Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.

    Με την υπ’ αριθμ. 793/26.3.2010 απόφαση του Προέδρου 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Καβά−
λας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 5 του 
ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ 156/τ.Α΄/2009), καθορίζεται το γνωστικό 
αντικείμενο «Γεωτεχνική Μηχανική» για τη θέση που κατέ−
χει η Σαρηγιάννη Χρυσούλα, Καθηγήτρια Εφαρμογών του 
τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλ−
λοντος − Παρ/τος Δράμας του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.

  Ο Πρόεδρος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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    ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

  Με τη Φ00/14385/1−4−2010 απόφαση της Προϊσταμένης 
Δ/νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπι−
στώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος 
της ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ υπαλλήλου 
με βαθμό Α του κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΛΟΓ/ΚΟΣ από τις 
30 Μαρτίου 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται 
αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 3251/30−3−2010 δεύτερη 
αίτησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» οπότε 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/9−2−07 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

    Με τη Φ00/13484/1−4−2010 απόφαση της Προϊσταμένης Δ/
νσης Διοικ/κού Προσ/κού της Διοίκησης του ΙΚΑ, διαπιστώ−
νεται η αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της 
ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΚΗΠΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ υπαλλήλου 
με βαθμό Α του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ από τις 
23 Μαρτίου 2010 επειδή κατά την ημερομηνία αυτή γίνεται 
αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ’ αριθμ. 967/23−3−2010 δεύτερη αί−
τησή της «περί παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/9−2−07 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΡΘΑ ΠETTA − ΒΑΘΗ 

F

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

    Με την αριθμ.1/30−3−2010 (αρ. πρωτ. 6934/30−3−10) 
Διαπιστωτική πράξη της Διευθύντριας Διοικητικής −

Οικονομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου «Αττικόν» της Διοίκησης της 2ης Υγειονο−
μικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/07, άρθρο 35 
(Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α΄/9−2−07), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσης με το Νοσοκομείο του Κατσού−
λα Θεόδωρου του Αθανασίου, μονίμου υπαλλήλου της 
κατηγορίας Π.Ε. του κλάδου Νοσηλευτικής, με βαθμό Β΄ 
και 16ο μισθολογικό κλιμάκιο, από 2−3−2010, ημερομηνία 
ορκωμοσίας του στο Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ.

  Η Διευθύντρια Διοικητικής − Οικονομικής Υπηρεσίας

ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΑΡΟΥΤΖΗ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ − ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ

  Με την αριθ. 1547/19−3−2010 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Nοσοκομείου − ΚΥ Μολάων, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του 
Ηλία, μονίμου υπαλλήλου του Γεν. Νοσοκομείου − ΚΥ 
Μολάων από η θέση κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με 
βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 12ο από 16−3−2010, λόγω αποδοχής του 
διορισμού της και ανάληψης υπηρεσίας την ημερομηνία 
αυτή στο Γενικό Νοσοκομείο − ΚΥ Κυπαρισσίας σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3528/2007 
(Φ.Ε.Κ. 26/9−2−2007) «Υπαλληλικού κώδικα».

  Ο Διοικητής

ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*03002961404100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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