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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ.
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία στον 

Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 119/03/06 καταλογιστική πράξη του 
Διευθυντού του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την 
11.5.2006 κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 150, 151, 
152, 155 και επόμενα του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄/22.11.2001) 
περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για διαπραχθείσα τε−
λωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία οιν/τος), επιβάλλεται 
πολλαπλό τέλος εξ εκατόν δέκα επτά χιλιάδων εξακο−
σίων εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών 
(117.665,79 €), που υπόκεινται κατά την είσπραξη του σε 
ΤΧ και ΟΓΑ (2,4 %), στον Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη, 
ιδιοκτήτη της επιχείρησης «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ − 
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ OPAL», θέση Συντριβάνι Ασπροπύργου και 
νυν αγνώστου διαμονής κάτοχο του Π 678738/1991 Δελ−
τίου Ταυτότητας, καταλογίζονται επίσης σ’ αυτόν οι δι−
αφυγόντες δασμοί και λοιποί φόροι 39.221,93 € (τριάντα 
εννέα χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα 
τρία λεπτά). Αναλυτικότερα: Εισαγωγικός 674,68 €(100), 
ΕΦΚ 31.907,12 €, (202), ΦΠΑ 6.640,13 € (316), κηρύσσεται 
αστικά αληλέγγυα και εις ολόκληρον συνυπόχρεη για 
την καταβολή των καταλογισθέντων δασμών και λοιπών 
φόρων η επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ΄ ΝΤΙΚΟΣ.

Οι ανωτέρω δικαιούνται προσφυγής ενώπιον των Δι−
οικητικών Δικαστηρίων εντός 60 ημερών από τη δημο−
σίευση της παρούσας στο ΦΕΚ.

  Ο Διευθυντής

ΗΛΙΑΣ ΑΛ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. Φ.121.1/ 50 /77469/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοί−

κησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 
2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ. Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2 ).

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμή−
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (συν. 15η/8.6.2005) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4. Το υπ’ αριθμ. 3553−11.7.2005 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματο−
οικονομική».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων.
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 αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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 θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. Φ.121.1/ 144 /135140/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολι−

τικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλονίκης .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 
2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ. Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών (συν. 4η/15.11.2005 ) του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.

4. Το υπ’ αριθμ. 22023−29.11.2005 έγγραφο του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα: Πολιτικών Μηχανικών.
Τομέας: Μεταφορών Συγκοινωνιακής Υποδομής, Δια−

χείρισης Έργων και Ανάπτυξης.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό 

αντικείμενο «Οδοποιία: Χαράξεις − Οδός και Περιβάλλον».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων.
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 αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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 θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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     Αριθμ. Φ.121.1/68 /122677/Β2
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ια−

τρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και 

το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 
2083/1992 και του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2517/1997.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ 121.1/23/Β2 6042/21.12.1995 (ΦΕΚ 1089 
τ. Β΄/29.12.1995) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ. 2).

3. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής (συν. 10.10.2005) του Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Το υπ’ αριθμ. 16301−19.10.2005 έγγραφο του Πανεπι−
στημίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τμήμα: Ιατρικής.
Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών II.
− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

των υποψηφίων.
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 αντίστοιχο τμήμα.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.

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

5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4, 5 θα κατατεθούν από 
τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε 
το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 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. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να κα−
ταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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 θα αποδεικνύεται η πλήρης 
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Αυγούστου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F

     Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως Ειδικού 
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) 
κλάδου ΙΙ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
(Συν. υπ’ αριθμ. 11/9.5.2006) 

 Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 13 
τουν. 2817/2000 και τα π.δ. 394/1983, 107/1986, 134/1999 
και 118/2002 και το υπ’ αριθμ. 2182/8.5.2006 έγγραφο του 
Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής αποφάσισε την επανα−
προκήρυξη μιας (1) θέσεως Ειδικού και Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) κλάδου II κατηγορία 
ΠΕ βαθμίδος Δ΄ με πενταετή θητεία για την εκτέλεση 
εργαστηριακού / εφαρμοσμένου διδακτικού έργου που 
συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστη−
ριακών και πρακτικών ασκήσεων Πολιτικού Μηχανικού 
και χρήση προγραμμάτων Η/Υ με προσόντα:

1 Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ)
2 Τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική 

εξειδίκευση σε θέματα εργαστηριακής υποστήριξης Πο−
λιτικού Μηχανικού και χρήση προγραμμάτων Η/Υ.

Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση 
της αξιολόγησης των βεβαιώσεων των λοιπών δικαιο−
λογητικών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι και την 
αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της Επιτροπής.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης 
πρέπει :

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
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τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές. Όσοι έχουν αναγνωριστεί ως αντιρρησίες συ−
νείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις 
ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άο−
πλοι θητεία ή εναλλακτική πολιτική υπηρεσία (άρθρο 
5 ν. 2683/1999).

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων ισχύει μόνο για τους Έλληνες πολίτες 
και όχι για τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη, στε−
ρητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 
8 ν. 2683/1999).

Α. Να είναι υγιείς.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−

ματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Συγκρότη−
μα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12 67100 Ξάνθη), 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης 
στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας μαζί με 
όλα τα αναγκαία για την κρίση στοιχεία, καθώς και τα 
νόμιμα δικαιολογητικά , ήτοι:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένα αντίγραφα και τίτλων (αν οι τίτλοι 

σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλο−
δαπής θα πρέπει να έχουν και την αναγνώριση της 
ισοτιμίας τους).

Οι πολίτες άλλου, πλην της Ελλάδος, μέλους της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει επί πλέον να υποβάλουν: 
Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή 
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου 
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’επιπέδου από το κέ−
ντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύ−
εται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
γλώσσας.

3. Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η επαγ−
γελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

4. Βιογραφικό σημείωμα σε σαράντα (40) αντίτυπα 
για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υπο−
ψηφίου.

5. Επιστημονικές εργασίες (αν υπάρχουν) σε τέσσερα 
(4) αντίτυπα.

6. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο 
να προκύπτει η χρονολογία γέννησης του ενδιαφερο−
μένου και ακόμη ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της 
Ελληνικής ιθαγένειας του εφόσον πρόκειται για Έλληνες 
πολίτες.

Οι υποψήφιοι που είναι πολίτες άλλου κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβάλουν: Πι−
στοποιητικό της αρμόδιας Επιτροπής του κράτους την 
ιθαγένεια την οποία έχει ο υποψήφιος.

7. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 
από πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

8. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατο−
λογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική 
υποχρέωση.

9. Η καταφατική ή αρνητική δήλωση που αντικατέστη−
σε το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης 

θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων ισχύει μόνο για τους Έλληνες πολίτες 
και όχι για τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δικαιολογητικά 7 και 8 θα κα−
τατεθούν από τον υποψήφιο ο οποίος θα εκλεγεί σε 
θέση ΕΕΔΙΠ κλάδου II.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμ−
ματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτε−
χνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης. (Τηλέφωνο :25410 79031, 
2541079022 και 2541079023)

Ξάνθη, 30 Μαΐου 2006
Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ 
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει με μεταφορά 

πίστωσης στον ΚΑΕ 0200 του Φ. 19.250 από πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
F

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ

Πίνακας
   διοριστέων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/621Μ/2005 προ−
κήρυξη του Δήμου Γόργιανης Νομού Γρεβενών που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 563/30.11.2005 (τ. ΑΣΕΠ) και εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 1820/24.7.2006 απόφαση του 1ου 
Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ:

Κατηγορία: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κλάδος:  ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Εργων

(εκσκαφέας − φορτωτής 97 HP)

α/α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΣΙΩΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

  Η Επιτροπή
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Πίνακας

διοριστέου σ    ύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/630Μ/2005 προ−
κήρυξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 486/3.11.2005 (τ. ΑΣΕΠ), και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1969/17.8.2006 απόφαση του 
2ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Π.Ε. − ΚΛΑΔΟΣ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ − ΘΕΣΕΙΣ: (1)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1. ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Η Επιτροπή

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΤΟΣ
ΧΑΡΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πίνακας
διοριστέων σ    ύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/810Μ/2005 (ΦΕΚ 
663/30.12.2005 τ. ΑΣΕΠ) προκήρυξη της Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης Κυκλάδων που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
1614/5.7.2006 απόφαση 1ου Τμήματος ΑΣΕΠ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΒΕΡΓΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2 ΓΚΟΛΙΑ ΑΝΝΑ−
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3 ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η Επιτροπή

ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΡΗΣ

F

    ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

  Πίνακας
διοριστέων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/444Μ/2005 προ−
κήρυξη του Δήμου Παγγαίου που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ 454 /21.10.2005 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π) και 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1860/27.7.2006 απόφαση του 
πρώτου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π.:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (TE)

ΚΛΑΔΟΣ:  ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΑΝΝΑ ΚΑΚΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΩΤΗ ΗΛΙΑΣ

2 ΑΓΑΠΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)

ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ)

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΑΒΡΑΑΜ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  Η Επιτροπή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΔΗΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΝΟΣ 
F

   ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Πίνακας
διοριστέων, σ  ύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/794Μ/2005 
προκήρυξη της Ν.Α. Λακωνίας που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 6/13.1.2006 (τ. ΑΣΕΠ) και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
1937/9.8.2006 απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών 
ΑΣΕΠ:

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η Επιτροπή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΑΥΡΟΥΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΟΥ

F

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ
Πίνακας

  διοριστέων των υποψηφίων για την πλήρωση είκοσι 
δύο (22) θέσεων με σειρά προτεραιότητας κατηγοριών 
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο 
Γ.Ν.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ», οι οποίοι κυρώθηκαν με 
την υπ’ αριθμ. 1427/2006 απόφαση του Ε΄ Τμήματος 
του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/304Μ/2005 
προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 192/27.7.2005 
& Τροποπ.ΦΕΚ 312/25.8.2005 (τεύχος Προκηρύξεων 
ΑΣΕΠ).

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ−ΤΩΝ (4 θέσεων)
ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Β. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ−ΤΩΝ (17 θέσεων)
ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΙΑΜΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΕΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΛΕΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΡΑΚΛΗ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΥΡΙΚΟΥ
ΣΑΜΟΥΡΓΚΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ
ΠΕΧΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΙΟΓΕΝΗ
ΡΟΜΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΥΜΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ

Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (1 θέση)

ΛΕΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

  Η Αναπληρωτής Διοικητής

ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

      Στην υπ’ αριθμ. 66290/17.7.2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, με θέμα «Ανακατανομή θέσεων στην 
κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχο−
λής Δικαστών, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί με την υπ’ 
αριθμ. 108877/29.9.2004, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

136/31.7.2006 (τεύχος Παράρτημα), διορθώνεται ως προς 
την ημερομηνία:

από το εσφαλμένο «29.9.2004»
στο ορθό «21.9.2004».

  (Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)
F

    Στον οριστικό πίνακα των εννέα (9) διοριστέων κλάδου 
ΔΕ Νοσηλευτικής, στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 
132/27.7.2006) τ. Παράρτημα, διορθώνεται:

το εσφαλμένο «ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του Μιχαήλ 
στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώϊο»

ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου στο Γενικό Νοσοκομείο 
Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώϊο»

στο ορθό: « ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του Μιχαήλ στο 
Κέντρο Υγείας Πάρου

ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου στο Κέντρο Υγείας Μή−
λου»

  (Από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου
 «Βαρδάκειο και Πρώιο»  
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ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.

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.gr*07001803108060008*


