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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(1)

    Με την 4378/2984/30−3−2010 πράξη του Προέδρου της 
Βουλής διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή 
η με αριθμό πρωτ. 2952/1−3−2010 αίτηση παραιτήσεως 
της υπαλλήλου της Βουλής Ειρήνης Μπάνη − Παπασπυ−
ροπούλου του Γεωργίου, από την τακτική θέση που κα−
τείχε με Α΄ βαθμό στον κλάδο ΠΕ3 Στενογράφων της 
Βουλής και 1° Μ.Κ., όπως τούτο ισχύει για τους υπαλ−
λήλους της Βουλής, της ΠΕ μισθολογικής κατηγορίας 
(Μ.Κ. 18−1) του Ν. 3205/03, όπως ισχύει, και λύεται η υπαλ−
ληλική της σχέση από 18 Μαρτίου 2010, λόγω υποβο−
λής την ημερομηνία αυτή της με αριθμό πρωτ. 3811/18−
3−2010 δεύτερης αιτήσεώς της, με την οποία εμμένει 
στην παραίτησή της.

Στην ως άνω υπάλληλο απονέμεται τιμητικά και μετά 
τη λήξη της υπαλληλικής της σχέσης ο τίτλος του βαθ−
μού και της θέσης που κατείχε κατά την παραίτησή 
της.

(Άρθρο 1 και άρθρο 103 (πρώην άρθρο 91) του Κανο−
νισμού της Βουλής, Μέρος Β΄ − ΦΕΚ 51/Α/10−4−97, όπως 
ισχύει).

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(2)

     Με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/38/6092/18−3−2010 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 
57/Α΄/15−3−2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφο−
ριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/
Α΄/23−11−2007), μετατάσσονται αμοιβαία οι εξής μόνιμοι 
υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών, ως εξής:

α) Κοκκονούζη Σοφία του Σπυρίδωνος από το ΚΕΠ του 
Δήμου Ζωγράφου Νομού Αττικής στο ΚΕΠ της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

β) Σκλέπας Νικόλαος του Θεοδώρου από το ΚΕΠ της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής στο 
ΚΕΠ του Δήμου Ζωγράφου Νομού Αττικής.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καλύπτεται 
από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπο−
λογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο επιχορηγεί 
τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με τα απαιτούμενα ποσά 
μέσω των Ε.Φ.07−120,ΚΑΕ 2228 «Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄ 
βαθμού για δαπάνες ΚΕΠ» και ΕΦ 07−110, ΚΑΕ 2277 «Επι−
χορήγηση ΝΑ για δαπάνες ΚΕΠ».

  Με εντολή Υφυπουργού

 O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Π. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(3)

   Με την αριθμ. Δ2Δ 1038835 ΕΞ2010/2048/19−03−2010 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 70, 73 και 74 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄/9.02.2007), 
μετατάσσονται οι παρακάτω αναφερόμενοι υπάλληλοι 
της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών σε κενές 
ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις της κατηγορίας ΠΕ του 
ίδιου κλάδου:

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Νικολάου,
ΑΚΑΣΗ Μαρία−Λουκία του Ηλία,
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Θωμά,
ΓΙΑΝΝΟΥ Χρήστος του Ιωάννη,
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ Μαρία του Θεοδώρου,
ΔΗΜΟΥΛΙΟΥ Ιωάννα του Κων/νου,
ΚΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Βασιλείου,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Δέσποινα του Ιωάννη,
ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ Χαρούλα του Σωτηρίου,
ΡΑΠΤΗ Κυριακή του Δημητρίου,
ΡΙΚΟΥΔΗ Μαγδαληνή του Σπυρίδωνα,
ΣΕΡΙΔΗΣ Δημήτριος του Σωτηρίου,
ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Αριστείδης του Παναγιώτη
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομικών: 2672/26−03−2010).   

    Με την αριθμ. Δ2Δ 1038829 ΕΞ2010/2045/19−03−2010 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 69, 73 και 74 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄/9.02.2007), 
μετατάσσεται ο υπάλληλος Παναγιώτης ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 
του Γαβριήλ από τον κλάδο ΠΕ Οικονομικών Επιθεω−
ρητών σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου 
ΠΕ Εφοριακών.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομικών: 2676/26−03−2010).

    Με την αριθμ. Δ2Δ 1038831 ΕΞ2010/2047/19−03−2010 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 70, 73 και 74 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄/9.02.2007), 
μετατάσσονται οι παρακάτω αναφερόμενοι υπάλλη−
λοι της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών σε κε−
νές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις της κατηγορίας ΠΕ 
του ίδιου κλάδου:

ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Σπυριδούλα του Νικολάου,
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρυσόστομος του Γεωργίου,
ΚΑΝΔΗΛΑ Ευγενία του Μάρκου,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Παύλος του Κων/νου,
ΚΑΡΟΥΣΗ Δέσποινα του Εμμανουήλ,
ΛΙΑΝΟΥ Ευαγγελία του Παναγιώτη,
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη του Ιωάννη,
ΣΚΟΥΤΑΣ Ηλίας του Διονυσίου,
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ Ελένη του Μιχαήλ,
ΤΣΙΑΝΑΚΑ Αγγελική του Βασιλείου
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Οικονομικών: 2670/26−03−2010).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

(4)
    Με τις κάτωθι αποφάσεις διορισμού σε θέση του κλά−

δου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, που εκδόθηκαν από την 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 1397/1983, 
των άρθρων 21, 63, 65, και 69 του Ν. 2071/92, του αρθρ. 5 
του Ν. 2345/1995, των άρθρων 23 και 26 του Ν. 2519/1997, 
των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3204/2003, του άρθρου 43 
του Ν. 3252/2004, του άρθρου 20 του Ν. 3293/2004, του 
άρθρου 18 του Ν. 3580/2007, του Π.Δ/γματος 95/2000, 
καθώς και του υπ’αριθμ. 187/09 Π.Δ. (ΦΕΚ 214/09 τ.Α΄) 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών», διορίζονται 
οι ιατροί:

1. ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε θέση Επιμ. 
Β΄ Αναισθησιολογίας του Γ.Ν.Ι. «Χατζηκώστα» με την 
αριθμ. Απόφαση Υ10α/ΓΠ/3853/11−2−2010.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 1460/15−3−2010).
2. ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σε θέση 

Ειδικευμένου ιατρού Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό 
βαθμό Επιμ. Β΄ του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης με 
την αριθμ. Απόφαση Υ10α/ΓΠ/15195/8−3−2010.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 2130/18−3−2010).
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σε θέση 

Επιμ. Α΄ Ψυχιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου 
με την αριθμ. Απόφαση Υ10α/ΓΠ/147863/8−3−2010.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υ.Υ. και Κ.Α. 2130/18−3−2010).

      Με την αριθμ. Υ10α/Γ.Π. 1577/25−2−2010 απόφαση 
της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 
26 και 27 του Ν. 1397/1983, των αρθρ. 21, 63, 65 και 
69 του Ν.2071/1992, του αρθρ. 5 του Ν. 2345/1995, των 
αρθρ. 23 και 26 του Ν. 2519/1997, των αρθρ. 6 και 7 του 
Ν.3204/2003, του αρθρ. 43 του Ν. 3252/2004, του αρθρ. 
20 του Ν. 3293/2004, του Π.Δ/γματος 95/2000 ανακαλεί−
ται η υπ’ αριθμ. Υ10α/ΓΠ 44657/10−4−2009 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 
304/2009 τ.Γ΄) η οποία αφορά στο διορισμό του ια−
τρού Βασίλειου Μπαρμπούνη του Παναγιώτη σε θέση 
Διευθυντή Παθολογίας με εξειδίκευση στην Ογκολογί−
ας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 
θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ανακαλείται η 
Υ10α/Γ.Π. οικ. 118084/2−9−2009 (ΦΕΚ 730/2009 τ.Γ΄) από−
φαση με την οποία επαναδιορίζεται ο ιατρός Παύλος 
Παπακώστας του Αριστοτέλη σε προσωποπαγή θέση 
Διευθυντή Παθολογίας με εξειδίκευση στην Ογκολο−
γία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 
επαναφέρουμε σε ισχύ την Υ10α/Γ.Π. 98275/13−11−2003 
απόφαση της Γεν. Διευθύντριας Υγείας η οποία αφορά 
στο διορισμό του ιατρού Παύλου Παπακώστα του Αρι−
στοτέλη σε θέση Διευθυντή Παθολογίας με εξειδίκευση 
στην Ογκολογία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠ−
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» θέση κλάδου ΕΣΥ επί θητεία αναδρομικά 
από την ημερομηνία ισχύος της, ο χρόνος εκτός υπη−
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ρεσίας προσμετράται για κάθε περίπτωση εκτός της 
απολήψεως αποδοχών αναδρομικά και επαναδιορίζεται 
ο ιατρός Βασίλειος Μπαρμπούνης του Παναγιώτη σε 
προσωποπαγή θέση Διευθυντή Παθολογίας με εξειδί−
κευση στην Ογκολογία του Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» θέση κλάδου ΕΣΥ σε εφαρμογή των δι−
ατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 3209/2003.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλλη−
λεγγύης: 1733/2−3−2009). 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

F

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(5)

  1. Με την υπ’ αριθμ. 14853 Φ.200.9/ 29−3−2010 απόφαση 
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α. Των άρθρων 2,12,13,14 και 45 του Ν.Δ/τος 343/1969, 
«περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματι−
κών των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 238).

β. Του άρθρου 19 του Ν.Δ/τος 649/1970, «περί ιεραρχί−
ας, προαγωγών και αποστρατείας Ανθ/στων Χωρ/κής, 
Ανθ/νόμων και Πυρονόμων» Α΄ 176).

γ. Του υπ’αριθμ. 726/1980 Π.Δ/τος, «περί εκδόσεως 
Υπουργικών αποφάσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ρυθμιζομένων δι’ ατομικού 
χαρακτήρος Π.Δ/των» (Α΄ 182) και

2. Το Π.Δ. 184/2009, (ΦΕΚ τ.Α΄/213/07−10−2009) «Σύσταση 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του».

3. Την υπ’ αριθμ. 2879/7−10−2009 «Σύσταση μίας θέσης 
Υφυπουργού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και μίας θέσης 
Υφυπουργού στο Υπουργείο προστασίας του Πολίτη» 
(Β΄2234).

4. Την αίτηση αποστρατείας των Πυρονόμων, απο−
στρατεύονται, κατόπιν αίτησής τους από τις τάξεις του 
Πυρ/κού Σώματος οι παρακάτω Πυρονόμοι:

α. (5979) Μπαστούνης Γεώργιος του Ιωάννη
β. (6150) Σιώκας Κωνσταντίνος του Αθανασίου
γ. (6266) Μπαντίκος Γεώργιος του Ιωάννη
δ. (7242) Λίβανος Ιωάννης του Θεοδώρου
ε. (7428) Καβάκης Νικόλαος του Απόστολου
στ. (7561) Ταμπουρατζής Γεώργιος του Ανάργυρου
γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συ−

νταξιοδότησή τους χρόνο υπηρεσίας, γράφονται αυτοί 
στο στέλεχος (Μητρώο) της εφεδρείας του Σώματος, 
μέχρι της συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας (55° έτος) 
και απονέμεται σ’ αυτούς ο αποστρατευτικός βαθμός 
του Ανθυποπυραγού.

5. Οι παραπάνω διαγράφονται από τη δύναμη του 
Πυροσβεστικού Σώματος μετά 15/νθήμερο από τη δη−
μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

      1. Με την υπ’ αριθμ. 14848 Φ.200.9/29−03−2010 απόφα−
ση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α. Των άρθρων 2,12,13,14 και 45 του Ν.Δ/τος 343/1969, 
«περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματι−
κών των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 238).

β. Του άρθρου 19 του Ν.Δ/τος 649/1970, «περί ιεραρχί−
ας, προαγωγών και αποστρατείας Ανθ/στων Χωρ/κής, 
Ανθ/νόμων και Πυρονόμων» (Α΄ 176).

γ. Του υπ’αριθμ. 726/1980 Π.Δ/τος, «περί εκδόσεως 
Υπουργικών αποφάσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ρυθμιζόμενων δι’ ατομικού 
χαρακτήρος Π.Δ/των» (Α΄ 182) και

2. Το Π.Δ. 184/2009, ΦΕΚ τ.Α΄/213/07−10−2009 «Σύσταση 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του».

3. Την υπ’ αριθμ. 2879/7−10−2009 «Σύσταση μίας θέσης 
Υφυπουργού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και μίας θέσης 
Υφυπουργού στο Υπουργείο προστασίας του Πολίτη» 
(Β΄ 2234).

4. Την αίτηση αποστρατείας των Πυρονόμων, απο−
στρατεύονται, κατόπιν αίτησής τους από τις τά−
ξεις του Πυρ/κού Σώματος οι παρακάτω Πυρονόμοι
α. (7660) Αβραμίδης Ιορδάνης του Γεωργίου

β. (7117) Χρυσούλας Βασίλειος του Αντωνίου
γ. (7241) Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος του Θε−

οδώρου
δ. (7374) Τσακμάκης Θεόδωρος του Χαραλάμπους
ε. (7618) Κόντης Οδυσσεύς του Ελευθερίου
γιατί έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο προς συ−

νταξιοδότησή τους χρόνο υπηρεσίας, γράφονται αυτοί 
στο στέλεχος (Μητρώο) της εφεδρείας του Σώματος, 
μέχρι της συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας (55° έτος) 
και απονέμεται σ’ αυτούς ο αποστρατευτικός βαθμός 
του Ανθυποπυραγού.

5. Οι παραπάνω διαγράφονται από τη δύναμη του 
Πυροσβεστικού Σώματος μετά 15/νθήμερο από τη δη−
μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Υπουργού

Ο Υπαρχηγός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ

F

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
(6)

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την αριθμ. 527/2010 απόφαση του Δημάρχου Αν−
δρίτσαινας, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξε−
ων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, προσλαμβάνεται 
η Αλεβιζοπούλου Ολυμπία, ως ειδική συνεργάτης του 
Δημάρχου.

Για την κάλυψη της μισθοδοσίας της ανωτέρω, έχει 
εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α 00−6031.003 του 
προϋπολογισμού έτους 2010 του Δήμου Ανδρίτσαινας.

(Την από 11−3−2010 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρε−
σίας του Δήμου Πύργου).

(Aριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Ελλάδος 31950/3112/26−
3−2010).

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Διευθύντρια
ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(7)

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 1107/8.3.2010
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνω−

σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Ερευνη−
τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπι−
στημίου Αθηνών.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 και 14 του Ν. 1268/82 

και του άρθρου 6 και 7 του Ν. 2083/92, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2, και του άρθρου 
2 παρ. 1 του Ν. 2517/1997.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−

θεσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει−
ρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν. 
2η/2009−2010/1−2−2010)

Προκηρύσσουμε την πλήρωση:
− Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή 

στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδοτική Διοίκηση».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση 

υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα 
σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του 
εγγράφου της ανακοίνωσης (άρθρο 6 περιπτ. Α. του 
Ν. 2188/94).

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές και 

τη δράση τους 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.

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. Τέσσερα (4) αντίτυπα όλων των επιστημονικών ερ−
γασιών τους.

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου 
Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο 
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμέ−
νου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την 
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

6. Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (για δικαστική 
χρήση).

7. Πιστοποιητικό Υγείας και αρτιμέλειας από Πρωτο−
βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 1, 2, 3 και 4 θα πρέ−
πει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την προθεσμία 
υποβολής. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 5 και 6 θα 
αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα 
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. 

Το δικαιολογητικό με στοιχείο 7 θα πρέπει να κατα−
τεθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής 
της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

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 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, 8 Μαρτίου 2010

   Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

F
     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ. 1385
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανι−

κών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου.

   Η Σ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρία−
ση της 15/12/2009 αποφάσισε την προκήρυξη για την 
πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθ. 6 περ. Α΄ του Ν. 2083/92 όπως αυτό 
ισχύει με το άρθ. 23 Ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου 
νόμου, του αρθ. 14 παρ. 4 του Ν. 1268/1982, του αρθ. 28 
παρ. 26 Ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 
Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής:

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστη−
μάτων (Π.Γ.Σ. 19/11/2009).

− Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση για Πα−
ραγωγή Προϊόντων και Συστημάτων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
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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 οημοσιεύματα 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 Ένιοσης, 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. 1599/1986 οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από κυ−
τες πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού 
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 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 προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα 23−200 ΚΑΕ 5113).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 10 Μαρτίου 2010

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΤΡΟΥΜΠΗΣ

F
     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθμ. 2639
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής 

του Πανεπιστημίου Πατρών.

   Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημί−
ου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 8/1−2−2010 συνεδρίασή της 
αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) 
θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 
παρ. 3 του Ν. 1268/1982, τις διατάξεις του άρθρου 28 

παρ. 26 του Ν. 2083/1992, τις διατάξεις του άρθρου 1, 
παρ. 1 και 2, του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2517/97, τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως αυτό 
ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 
21 του Ν.3549/2007, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ./τος 
134/1999 (ΦΕΚ 132/29−6−1999τ.Α΄), ως εξής:

Σχολή Θετικών Eπιστημών Τμήμα Φυσικής
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−

θηγητή, του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών με 
γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώμα−
τα και Συστήματα».

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται 
να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο−
βάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (Πανε−
πιστημιούπολη Πατρών 26504, Ρίο) την υποψηφιότητά 
τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης 
της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής 
δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

1. Αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο διδακτορικού δι−
πλώματος κ.λπ. τίτλους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι 
σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλο−
δαπής θα πρέπει οι υποψήφιοι να απευθύνονται στον 
Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνωρίσεως Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφορικής (ΔΟΑΤΑΠ) για την ανα−
γνώριση της ισοτιμίας τους.

2. Βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές και 
τη δράση τους (σε 50 αντίτυπα).

3. Ανάτυπα δημοσιεύσεων (εις τετραπλούν).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό−

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (σε 50 αντίτυπα).
5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας 

από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί 
από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί μέχρι την έκδοση 
της πράξης διορισμού του).

6. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής 
ταυτότητας.

Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο 
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως 
της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ−
τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της 
τελικής πράξης διορισμού.

Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό 
της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του 
οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης 
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδι−
κασίας εκλογής.

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατο−
λογικού γραφείου θα αναζητηθούν 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.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι που 
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο 
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υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα 
έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους 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 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.

Πάτρα, 2 Μαρτίου 2010

  Ο Πρύτανης
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

    Με την αριθμ. 10/02/1981/3106/22−3−2010 απόφαση Αν. 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕ−
ΛΙΣΜΟΣ», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη−
λικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου ΣΥΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ 
του Ευθυμίου κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργα−
στηρίων με Α΄ βαθμό, από 1−3−2010 ημερομηνία υποβο−
λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07.

      Με την υπ’ αριθμ. 10/02/2551/4041/17−3−2010 απόφα−
ση Αναπλ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση 
της υπαλληλικής σχέσεως της υπαλλήλου ΔΟΥΡΑΜΠΗ 
ΕΛΕΝΗΣ του Διαμαντή, κλάδου ΠΕ Νοσηλευτριών από 
15.3.2010, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 
148 του Ν. 3528/07. 

 Ο Αναπλ. Διοικητής

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ  
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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*03002891304100008*

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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