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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(1)
  Με την αριθμ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/

Α1/127459/15647/13939/9648/11−5−2015 απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
148 και 156 του Ν. 3528/2007, και κατόπιν της αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/331313/8262/7460/
6011/9−1−2015/ ορθή επανάληψη στις 14−1−2015, βεβαίωσης 
γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη 
για τον διορισμό δικαιολογητικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 28 (παρ. 5) του Ν. 4305/2014, 
λύεται αυτοδίκαια από 15−12−2014, ημερομηνία υποβολής 
της 2ης αίτησης παραίτησής του, η υπαλληλική σχέση με 
την Υπηρεσία του Κυδωνάκη Ισίδωρου του Κωνσταντίνου, 
μόνιμου υπαλλήλου, με βαθμό Γ΄ και το 4ο Μισθολογικό 
Κλιμάκιο του βαθμού αυτού, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων που υπηρετούσε στην Εφορεία Αρχαιοτή−
των Χίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (νυν 
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1031171201/15−1−2015).

Με την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
123465/15203/13553/9411/11−5−2015 απόφαση του Υπουρ−
γού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14−17 του 
Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει, και του άρθρου 2 του Ν. 2349/1995 
«Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού 
και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες δια−
τάξεις», την αριθμ. 605/13−8−2013 απόφαση του 2ου τμή−
ματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, που εκδόθηκε σε εκτέλεση 
της αριθμ. 1277/2013 αμετάκλητης απόφασης του Διοικη−
τικού Εφετείου Αθηνών τροποποιείται η αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/

ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/39135/5144/4385/2604/10−2−2014 από−
φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατό−
πιν της αριθμ. 53/2015 γνωμοδότησης του ΣΤ΄ Τμήματος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε 
αποδεκτή την 31−3−2015 από τον Υπουργό Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίστηκε ο 
Παλιομπέης Στέφανος του Παύλου, ως δόκιμος υπάλλη−
λος με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ και με το Βασικό Μισθο−
λογικό Κλιμάκιο του βαθμού του κλάδου ΠΕ Αρχαιολό−
γων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε κενή 
οργανική θέση κατανεμημένη στην 19η Εφορεία Βυζαντι−
νών Αρχαιοτήτων (Τρίκαλα), (νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Τρικάλων), στο σημείο που αφορά στο βαθμό και στο 
μισθολογικό κλιμάκιο, καθώς και στην ημερομηνία διο−
ρισμού και ορίζουμε ότι ο ανωτέρω διορίζεται ως δόκι−
μος υπάλληλος, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ και με το 18ο 
Μισθολογικό Κλιμάκιο της ΠΕ Κατηγορίας, αναδρομι−
κά από 14−12−2010, ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. 
της απόφασης διορισμού των λοιπών επιτυχόντων στο 
Διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας (3Κ/2008 προκή−
ρυξη Φ.Ε.Κ. 226/16−5−2008 τ. Προκ. ΑΣΕΠ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

-
    Με την αριθμ. Φ555/Ζ/1775/30−3−2015 απόφαση της 

Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοα−
καρνανίας και Λευκάδος, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, του 
άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, του άρθρου 6 παρ. 2 του 
Π.Δ. 164/2004, του άρθρου 59 του Π.Δ. 410/1988, του 
άρθρου 42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010, του άρθρου 40 
παρ. 3 του Ν. 4049/2012,του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 
4038/2012, την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑ−
ΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/327956/7791/7028/5313/23−12−2014 (ΑΔΑ: 
Ω7ΜΩΓ – ΔΩΨ) υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση 
παράτασης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, της Γενικής 
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων 
και Τεχνικών Έργων, στο πλαίσιο έργων ΕΣΠΑ και συγ−
χρηματοδοτούμενων έργων τρίτων» και την με αριθμ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/190/21919/11−11−2014 εγκριτική απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, 
όπως ισχύει, για την παράταση συμβάσεων με σχέση 
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εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, παρα−
τείνεται αναδρομικά από 1−4−2015 μέχρι 30−4−2015, η 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
του παρακάτω προσωπικού, για τις ανάγκες υλοποίησης 
του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ»: 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με ειδικό−
τητα ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 4464794187/2−10−2012).

Η μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα καλυ−
φθεί από χρηματοδότηση, της οποίας φορέας είναι το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, και από το κω−
δικό: 2011ΣΕ01480160, βάσει του από 22−5−2014 Τεχνικού 
Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) ΕΤΠΑ –Ταμείου Συνοχής − ΕΚΤ. 

  Η Προϊσταμένη 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΚΑΤΟΥ 

-
    Με την αριθμ. πρωτ. 4370/14−5−2015 απόφαση της Προ−

ϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 54 του 
Π.Δ. 410/1988 και με το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν. 4038/2012 
όπως ισχύουν, λύεται στις 1−5−2015 λόγω οικειοθε−
λούς αποχώρησης σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4370/
30−4−2015 δήλωση παραίτησης, η υπαλληλική σχέση 
Ι.Δ.Ο.Χ. του Ταραβίρα Γεώργιου του Ιωάννη, Ειδικότητα: 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, από το έργο «Ασίνη − Ακρόπο−
λη αρχαίας Ασίνης αναμόρφωση αρχαιολογικού χώρου 
Καστράκι».

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 5737338107/14−5−2012).

  Η Προϊσταμένη κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών 

και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, 
Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων

ΑΝΝΑ ΜΠΑΝΑΚΑ 

-
    Με την υπ’ αριθμ. 5215/12−5−2015 απόφαση της Ανα−

πληρώτριας Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 46 και 54 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 410/1988 
και το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, όπως ισχύουν, 
λύεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ−
νου χρόνου του κατωτέρω προσωπικού, ειδικότητας 
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 
5118/11−5−2015 υπεύθυνης δήλωσης παραίτησής του, από 
το έργο «Αποκατάσταση του Μοναστηριού του Αγίου 
Γεωργίου του Βουνού στο Καστελλόριζο»:

Γάτης Εμμανουήλ του Δημητρίου. 
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−

μενων Ελληνικού Δημοσίου: 7941124191/7−5−2015).

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΣΙΑΔΑ

-
    Με την αριθμ. 5312/15−5−2015 απόφαση της Προϊστα−

μένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 και 
σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 10 του Π.Δ. 99/1992 και 
το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του Ν. 3812/2009, το άρθρο 
42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010 και με το άρθρο 1 παρ. 9 του 
Ν. 4038/2012, για την κίνηση διαδικασιών παράτασης 

των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, παρατείνεται η σύμβαση του κατωτέρω προσω−
πικού για τις ανάγκες υλοποίησης έργου «Αποκατάστα−
ση – Διαμόρφωση ακρόπολης Παλαιοκάστρου Μεγίστης 
και αρχαίου οχυρού Ρω» από 16−5−2015 έως 31−5−2015 
με δυνατότητα παράτασης μέχρι το πέρας του έργου:

1) ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΕΙΔ. 
ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΕ

2) ΛΕΛΕΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΗΣ ΔΕ.
Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
(ΕΣΠΑ) και την αριθμ. 25340/26−5−2014 με ΑΔΑ: ΒΙΙ7Φ−
ΥΩΩ χρηματοδότηση του Υπουργού Κ. Χατζηδάκη του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γεν. 
Γραμμ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Γεν. Δ/νση Ανά−
πτυξ. Προγραμμ. Περιφ. Πολιτ. και Δημοσίων Επενδ., Δ/
νση Δημοσίων Επενδύσεων,Τμήμα Β΄.

Κωδ. ΟΠΣ έργου: 298816, Κωδ. ΣΑΕ: 2010ΣΕ01480090.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 

Ελληνικού Δημοσίου: 1) 3071121911/3−7−2012, 2) 1011163069/
11−6−2013).

Με την αριθμ. 5313/15−5−2015 απόφαση της Προϊσταμέ−
νης Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου η οποία εκ−
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 και 
σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 10 του Π.Δ. 99/1992 
και το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του Ν. 3812/2009, το άρ−
θρο 42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010, το άρθρο 1 παρ. 9 του 
Ν. 4038/2012, παρατείνεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου του κατωτέρω προσωπικού 
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση 
– Διαμόρφωση ακρόπολης Παλαιοκάστρου Μεγίστης και 
αρχαίου οχυρού Ρω», από 16−5−2015 έως 31−5−2015 με δυ−
νατότητα παράτασης μέχρι το πέρας του έργου:

1) ΜΟΥΚΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ – ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
2) ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΣΕΜΕΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΕ. 
Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
(ΕΣΠΑ) και την αριθμ. 25340/26−5−2014 με ΑΔΑ: ΒΙΙ7Φ−
ΥΩΩ χρηματοδότηση του Υπουργού Κ. Χατζηδάκη του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γεν. 
Γραμμ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Γεν. Δ/νση Ανά−
πτυξ. Προγραμμ. Περιφ. Πολιτ. και Δημοσίων Επενδ., Δ/
νση Δημοσίων Επενδύσεων,Τμήμα Β΄.

Κωδ. ΟΠΣ έργου: 298816, Κωδ. ΣΑΕ: 2010ΣΕ01480090.
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 

Ελληνικού Δημοσίου: 1) 1159344631/4−5−2012, 2) 4512459763/
22−10−2013).

  Η Προϊσταμένη 
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

-
        Με την υπ’ αριθμ. 771/13−5−2015 απόφαση της Προϊστα−

μένης της ΕΦΑ Ζακύνθου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 
και το άρθρο 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 10, παρ. 2 του Π.Δ. 99/1992, όπως τροπο−
ποιήθηκε από το άρθρο 42, παρ. 4 του Ν. 3905/2010, 
τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 εδάφιο η 
του Ν. 3812/2009, του άρθρου 40, παράγραφος 3 του 
Ν. 4049/2012 και του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012,
όπως ισχύει, καθώς και την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/123/
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13538/11−8−2014 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 
παρ. 1 της Π.Υ.Σ 33/2006, όπως ισχύει, για την πρόσληψη 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου, την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/
214171/31588/27716/9174/1−9−2014 (ΑΔΑ: ΩΔΖΩΓ−54Β) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προ−
σωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολι−
τιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Ανα−
στήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, στο πλαίσιο 
έργων ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων έργων τρίτων», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/322531/7047/6374/4820/10−12−2014 
(ΑΔΑ:Β2ΑΛΓ−9ΡΔ) όμοια απόφαση, καθώς και τον με 
αριθμ πρωτ. 410/16−3−2015 (ΑΔΑ: ΩΛΟΡ465ΦΘ3−17Ρ) 
οριστικό πίνακα μορίων, προσλαμβάνεται το κάτωθι 
προσωπικό για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του 
ενταγμένου στο Ε.Π. “Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννή−
σου – Ιονίων Νήσων 2007−2013” έργου «Στερέωση, απο−
κατάσταση, ανάδειξη βυζαντινού ναού Αγ. Νικολάου Με−
γαλομάτη στο Σκοπό Ζακύνθου» εξαρτώμενη από τις 
ανάγκες υλοποίησής του και τις υπάρχουσες πιστώσεις:

Θεοχάρη Θεοδώρα του Μενελάου, Αρχαιολόγος Π.Ε. 
Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα 

βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της ΣΑΕ 014/8 για 
το έτος 2015 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
για το έργο με Κωδικό Αριθμό 2013ΣΕ01480029 «Στερέ−
ωση, Αποκατάσταση, Ανάδειξη Βυζαντινού ναού Αγίου 
Νικολάου Μεγαλομάτη στο Σκοπό Ζακύνθου», σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΙΟΝ16/1839/15−5−2013 (ΑΔΑ: 
ΒΕΝ3Γ−ΜΟΥ) απόφαση ένταξής του και την με αριθμ.
πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΙΟΝ16/1000/12−3−2015 1η τροποποίηση 
αυτής,την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑ 23260/ΔΕ−2600/29−5−2013 
(ΑΔΑ: ΒΕΧΩΦ−ΤΣΦ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
περί έγκρισης ένταξης του έργου στο Π.Δ.Ε. 2013 και την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. υπουργική απόφαση 40137/ΔΕ−4664/17−9−
2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΦ−Λ0Ρ) απόφαση του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων περί χρηματοδότησής του εν λόγω έργου.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 9182464732/13−5−2015).

  Η Προϊσταμένη
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

-
    Με την αριθμ. πρωτ. 6070/14−5−2015 απόφαση της 

Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 99/1992 και 
το άρθρο 14 παρ. 2 εδάφιο η του Ν. 2190/1994, όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012 
και του άρθρου 29 του Ν. 4314/2014, παρατείνεται η πρό−
σληψη του κατωτέρω προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση 
Καθολικού Ι. Μονής Παληανής στο Βενεράτο Ηρακλείου» 
(Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007−2013 του Ε.Σ.Π.Α.) 
για χρονικό διάστημα τεσσερισήμισι (4,5) μηνών, από 

17−5−2015 έως 30−9−2015, με δυνατότητα περαιτέρω πα−
ράτασης:

Βασσαλάκης Μιχαήλ του Ιωάννου, στην ειδικότητα ΠΕ 
Πολιτικών Μηχανικών. 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 1247561134/8−8−2012).

Η μισθοδοσία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις 
του έργου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3378/6−6−2014 
απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Κρήτης περί της 2ης Τροποποίησης της 
πράξης «Συντήρηση και αποκατάσταση Καθολικού Ι. 
Μονής Παληανής στο Βενεράτο Ηρακλείου» στο Ε.Π. 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007−2013 του ΕΣΠΑ. [ΟΠΣ−
ΕΡΓΟΡΑΜΑ: 304049, Κωδικός ΣΑ: Ε0148, Κωδικός Πράξης 
ΣΑ: 2010ΣΕ01480175 του Π.Δ.Ε.].

  Η Προϊσταμένη
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ

-
    Με την αριθμ. 2824/13−5−2015 απόφαση της Προϊ−

σταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου, 
η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει με τον Ν. 3812/2009 και έχο−
ντας υπόψη το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991, τα άρθρα 10 
και 11 του Π.Δ. 410/1988, το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του 
Ν. 4038/2012, την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/182/21920/
6−11−2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ 33/2006 όπως ισχύει, για την πρόσληψη 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου, την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/327954/7790/7027/5312/23−12−2014 (ΑΔΑ:ΩΨΑΒΓ−
01Ζ) υπουργική απόφαση σχετικά με την έγκριση πρόσλη−
ψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου σε έργα ΕΣΠΑ και έπειτα από τον 
αριθμ. 2605/5−5−2015 (ΑΔΑ: Ω38Θ465ΦΘ3−Ν0Η) πίνακα μο−
ρίων υποψηφίων, τις με αριθμ. πρωτ. 2766/11−5−2015, 2767/
11−5−2015, 2768/11−5−2015, 2769/11−5−2015, 2756/11−5−2015
και 2792/12−5−2015 υπεύθυνες δηλώσεις περί μη αποδοχή 
της θέσης επιλογής τους στο εν λόγω έργο, προσλαμβά−
νεται το κατωτέρω προσωπικό με σχέση εργασίας ορι−
σμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, για χρονικό διάστημα 
δύο (2) μηνών από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της 
περίληψης πρόσληψης στο Φ.Ε.Κ., με δυνατότητα ανα−
νέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»:

1. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ στη θέση 
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 8324525817/13−5−2015)

2. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ στη 
θέση ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 9756579114/13−5−2015)

3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΥΜΕΩΝ στη θέση 
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 6356112435/13−5−2015)

4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στη 
θέση ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 1101007872/13−5−2015)

5. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ στη θέση 
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ
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(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 6569603110/13−5−2015).

Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας – Θράκης περί ένταξης της πράξης 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» στο Επιχει−
ρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007 − 2013»: 
8077/26−11−2010 (ΑΔΑ:4Ι0ΕΙΑ9−ΠΓ) (ΣΑΕ: 2010ΕΠ03180054, 
MIS: 303134). 

Υπουργική απόφαση για την πραγματοποίηση της 
πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» 
απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 12η Ε.Β.Α.: 
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ37−46/118679/4816/10−12−2010 
(ΑΔΑ: 4ΙΦΣΓ−Ι1).

Με την αριθμ. πρωτ. 2817/12−5−2015 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβά−
λας − Θάσου, η οποία εκδόθηκε με τα άρθρα 46 και 
54 του Π.Δ. 410/1988 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του 
Ν. 4038/2012, διαπιστώνεται η λύση της σύμβασης ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΣΤΥ−
ΛΙΑΝΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ειδικότητας 
ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ, ο οποίος προσλήφθηκε 
στο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ έργο «Aποκατάσταση Ιερού 
Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» (έργο ενταγμένο από την 
πρώην 12η ΕΒΑ), λόγω παραίτησης του στις 11−5−2015.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 6932943679/13−5−2015).

Με την αριθμ. 2830/13−5−2015 απόφαση της Προϊ−
σταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου, 
η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει με τον Ν. 3812/2009 και έχο−
ντας υπόψη το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991, τα άρθρα 10 
και 11 του Π.Δ. 410/1988, το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του 
Ν. 4038/2012, την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/182/21920/
6−11−2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ 33/2006 όπως ισχύει, για την πρόσληψη 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι−
σμένου χρόνου, την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/327954 /7790 /7027 /53 12 / 23 − 1 2 −20 14 
(ΑΔΑ:ΩΨΑΒΓ−01Ζ) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε έργα 
ΕΣΠΑ και έπειτα από τον αριθμ. 1843/1−4−2015 (ΑΔΑ: 
666Α465ΦΘ3−ΗΗ2) πίνακα μορίων υποψηφίων, το με 
αριθμ. πρωτ. 2274/22−4−2015 πρακτικό διενέργειας δη−
μόσιας κλήρωσης για την επιλογή προσωπικού, την 
με αριθμ. πρωτ. 2778/11−5−2015 υπεύθυνη δήλωση περί 
μη αποδοχή της θέσης επιλογής του στο εν λόγω 
έργο, προσλαμβάνεται ο κατωτέρω με σχέση εργα−
σίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, για χρονι−
κό διάστημα δύο (2) μηνών από την επόμενη ημέρα 
δημοσίευσης της περίληψης πρόσληψης στο Φ.Ε.Κ., 
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολο−
κλήρωση του εν λόγω έργου «Αποκατάσταση Ιερού 
Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας»:

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στη θέση ΥΕ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 1153811537/13−5−2015).

Απόφαση της Γ.Γ. του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού περί ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση 
Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότη−

τα»: ΕΥΤΟΠ/Α/ΠΕΠΑΝ76/5374/13−12−2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΕΓ−ΓΤ1) 
(ΣΑ:2013ΣΕ01480081 με κωδικό ΟΠΣ/MIS: 464760). 

Υπουργική απόφαση για την πραγματοποίηση της 
πράξης «Aποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας 
Δράμας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 
12η Ε.Β.Α.: ΥΠ.ΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/18351/10908/ 
631/253/4−3−2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΥΓ−5ΩΡ).

Εγκύκλιος της Γ. Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού, μετά την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/
ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/301433/174427/10581/16/20−11−2014 
(ΑΔΑ:ΒΝΑΘΓ−ΔΤΥ) απόφαση, σχετικά με την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου, από 29−10−2014, στο 
πλαίσιο εφαρμογής του νέου Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
(Π.Δ. 104/2014): ΕΥ−ΤΟΠ/Α/ΦΧVII/5759/9−12−2014.

  Η Προϊσταμένη
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ

-
    Με την αριθμ. 2126/12−5−2015 πράξη της Προϊσταμένης 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 και του άρ−
θρου 54 του Π.Δ. 410/1988 και του άρθρου 1 παρ. 9 του 
Ν. 4038/2012, διαπιστώνεται η λύση της σύμβασης εργα−
σίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
της παρακάτω υπαλλήλου, η οποία απασχολήθηκε στο 
έργο «Κατασκευή Λιμενοδεξαμενής στη Θέση «Καλόγη−
ρος» του ΤΚ Ράχης», βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3954/
12−8−2014 απόφασης πρόσληψης προσωπικού (Φ.Ε.Κ. δη−
μοσίευσης: Γ΄/1164/29−8−2014), λόγω οικειοθελούς απο−
χώρησης την 12−5−2015.

Αρχαιολόγος ΠΕ: 1) Εμμανουηλίδου Χρυσούλα του 
Στυλιανού.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 6975888414/13−5−2015).

  Η Προϊσταμένη
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

-
    Με την υπ’ αριθμ. 3775/14−5−2015 απόφαση του Προ−

ϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και 
Αγίου Όρους, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, των άρθρων 9 και 10 
του Π.Δ. 99/1992, του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, του 
άρθρου 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001, του άρθρου 42 παρ. 
4 του Ν. 3905/2010, του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο η΄ του 
Ν. 3812/2009, του άρθρου 40 παρ. 3 του Ν. 4049/2012, 
του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, όπως ισχύουν, και 
την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/190/21919/11−11−2014 εγκρι−
τική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
Π.Υ.Σ. 33/27−12−2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 280) «Αναστολή διορισμών 
και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει με 
την αριθμ. πρωτ. Υ.Π.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
327956/7791/7028/5313/23−12−2014 υπουργική απόφαση 
(ΑΔΑ:Ω7ΜΩΓ−ΔΩΨ), παρατείνεται η απασχόληση του 
κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης 
του υποέργου 5 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» 
του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμά−
των της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Τρίγλιας και της 
Τοπικής Κοινότητας Νέων Πλαγίων του Δήμου Νέας 
Προποντίδας Χαλκιδικής», με δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου:
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α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αριθμ. βεβ. Μητρώου
Μισθοδοτούμενων 

Ελληνικού Δημοσίου

1 Πορτάρη Αναστασία 
του Σωτηρίου

ΠΕ 
Αρχαιολόγος

7653/15−11−2013
ΑΔΑ:ΒΛ1ΛΓ−ΖΡ1

7653/3−12−2013 
ΑΔΑ:ΒΛ0ΧΓ−ΟΤΥ

Από 1−6−2015 
έως 31−8−2015

1227272823/6−2−2014

Η Χρηματοδότηση του υποέργου 5 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Συλλογή, μεταφορά και 
επεξεργασία λυμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Τρίγλιας και της Τοπικής Κοινότητας Νέων Πλαγίων του 
Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής» είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007−2013” (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ 0758 και κωδικό έργου: 
2012ΣΕ07580003.

Με την υπ’ αριθμ. 3748/14−5−2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγί−
ου Όρους, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991, των άρθρων 9 και 10 του 
Π.Δ. 99/1992, του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, του άρθρου 19 παρ. 27 του Ν. 2947/2001, του άρθρου 42 παρ. 4 
του Ν. 3905/2010, του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο η΄ του Ν. 3812/2009, του άρθρου 40 παρ. 3 του Ν. 4049/2012, του 
άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, όπως ισχύουν, και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/190/21919/11−11−2014 εγκριτι−
κή απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/27−12−2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 280) «Αναστολή διορισμών 
και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει με την αριθμ. πρωτ. Υ.Π.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
327956/7791/7028/5313/23−12−2014 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: Ω7ΜΩΓ−ΔΩΨ), παρατείνεται η απασχόληση του κα−
τωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του 
υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Δίκτυα ύδρευσης οικισμού Νέας Τενέδου Δήμου 
Νέας Προποντίδας», με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αριθμ. βεβ. Μητρώου
Μισθοδοτούμενων 

Ελληνικού Δημοσίου

1 Σπανός Αλέξανδρος 
του Σπυρίδωνος

ΠΕ 
Αρχαιολόγος

2512/1−4−2014 
ΑΔΑ:ΒΙΗΗΓ−ΜΟΖ

2512/17−4−2014 
ΑΔΑ:ΒΙ0ΩΓ−ΧΣΖ

Από 1−6−2015 
έως 30−6−2015

1125709464/1−7−2014

Η Χρηματοδότηση του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Δίκτυα ύδρευσης οικισμού 
Νέας Τενέδου Δήμου Νέας Προποντίδας» είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007−2013 (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύ−
θυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με τη ΣΑΕ 2558 και κωδικό έργου: 2012ΣΕ25580000.

  Ο Προϊστάμενος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ

-

    Με την με αριθμ. πρωτ. 2288/7−4−2015 ΣΟΧ1/2013 από−
φαση της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Χανίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με τις διατά−
ξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Π.Δ. 99/1992, του άρθρου 
14 παρ. 2 εδαφ. η του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, του άρθρου 1 παρ. 9 του 
N. 4038/2012, και την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΙΠΚΑ/ΑΡΧ/ΤΑΧ/Φ23/34421/20494/2453/969/12−3−2014 
(ΑΔΑ:ΒΙΚΝΓ−6ΣΖ) υπουργική απόφαση για την έγκριση 
εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστα−
σία του έργου «Αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου 
της Απτέρας» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, 
για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση 
του Αρχαίου Θεάτρου της Απτέρας» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», πα−
ρατείνεται η σύμβαση του κατωτέρω προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

1) Τσιτσιριδάκη Δήμητρα του Γεωργίου, Λογίστρια ΤΕ 
(από 1−5−2015 έως και 30−9−2015 με δυνατότητα παρά−
τασης) 

2) Κρασάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, Εργάτης ΥΕ (από 
1−5−2015 έως και 30−6−2015 με δυνατότητα παράτασης), 

3) Λουλαδάκη Αλεξάνδρα του Ιωάννη, Εργάτης ΥΕ 
(από 1−5−2015 έως και 30−6−2015 με δυνατότητα παρά−
τασης) 

4) Νικάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Εργάτης ΥΕ 
(από 1−5−2015 έως και 30−6−2015 με δυνατότητα παρά−
τασης). 

Με τη λήξη της απασχόλησης το προσωπικό απολύ−
εται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία χωρίς καμία αποζη−
μίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1) 2211632733/28−5−2013, 
2) 8937526125/28−5−2013, 3) 2851054389/29−5−2013, 4) 
2285453656/28−5−2013).

Η μισθοδοσία τους θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 
και ειδικότερα τη ΣΑΕ 014/8 με την οποία έχει εγκριθεί 
το έργο 2012ΣΕ014/80002 «Αποκατάσταση του Αρχαίου 
Θεάτρου της Απτέρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης.

  Η Προϊσταμένη
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣEIΣ
(2)

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. 72/2−10−2014 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Άνω 
Λιοσίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, του άρθρου 1 παρ. 9 του 
Ν. 4038/2012, κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/19443/21−8−2014 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωσης του ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί 
Άνω Λιοσίων, προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι κάτωθι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο 
Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου

1 ΣΑΚΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4−10−2014 2671971181/7−10−2014

2 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 6−10−2014 1213416495/07−10−2014

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ 
ΙΩΑΝΝΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 6−10−2014 1768115107/7−10−2014

4 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 
ΜΑΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 6−10−2014 1251031121/7−10−2014

5 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 7−10−2014 1209512351/7−10−2014

Οι ως άνω συμβάσεις θα διαρκέσουν από την ημερομηνία πρόσληψης έως 31−8−2015 με δυνατότητα παράτασης 
ή ανανέωσης, αν το πρόγραμμα συνεχιστεί. Οι συμβάσεις αυτές θα λυθούν αυτοδίκαια, χωρίς οι προσλαμβανό−
μενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

(Αριθμ. βεβ. περί ύπαρξης πιστώσεων στο ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων: 1705/8−9−2014). 
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 33199/18154/11−5−2015).

    Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9/556/12−1−2015 απόφαση Δημάρχου Σπάτων − Αρτέμιδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του Ν. 3584/2007, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, 
τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/18−10−2014 (Φ.Ε.Κ. 2896/
Β΄/29−10−2014) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν 
της 1/454Μ/2007 προκήρυξης του Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Αρτέμιδος (Φ.Ε.Κ. 
413/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/13−11−2007), της υπ’ αριθμ. 148/6−4−2012 απόφασης του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (οριστι−
κοί πίνακες − Φ.Ε.Κ. 720/Γ΄/26−7−2012), της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8744/5712/16−6−2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί κατάργησης του ανωτέρω ΝΠΔΔ (Φ.Ε.Κ. 1495/Β΄/17−6−2011), διορίζεται 
σε κενή οργανική θέση του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος η ΔΗΜΟΥΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Θεοδώρου, κλάδου ΠΕ Νη−
πιαγωγών, στον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 2722127527/22−4−2015).
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ. Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος: 11811/22−4−2015).
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης: ΔΙΠΑΑΔ/197/14−4−2015).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 32935/18032/11−5–2015).

    Με την υπ’ αριθμ. 506/77971/30−12−2014 απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου − Δραπετσώνας, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, του 
άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/138/27442/11−11−2013 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων», της υπ’ αριθμ. 
Πρωτ. 56480/17−9−2014 (ΣΟΧ 3/2014) ανακοίνωσης του Δήμου Κερατσινίου − Δραπετσώνας, που ελέγχθηκε και 
εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ (αριθμ. Εγκρ. 20196/23−9−2014), προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσουν από 24−12−2014 μέχρι 31−3−2015 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης 
των συμβάσεων, αν το πρόγραμμα συνεχιστεί, οι κάτωθι:

ΟΝΟΜ−ΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο 
Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου

ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 7289125656/24−12−2014

ΝΤΕΚΟΒΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1011092512/24−12−2014
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ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1023964504/24−12−2014

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 4521176976/24−12−2014

ΝΑΖΗΦ – ΟΓΛΟΥ ΑΛΗ ΑΜΕΤ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

3281911031/24−12−2014

ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΙΣΜΑΗΛ ΟΜΕΡ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

3711935149/24−12−2014

Οι συμβάσεις αυτές θα λυθούν αυτοδίκαια, χωρίς οι προσλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από 
την αιτία αυτή.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ. του Δήμου: 77405/24−12−2014). 
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 1522/1006/11−5−2015).

    Με την υπ’ αριθμ. 115/23−4−2015 απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου − Δραπετσώνας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 8 του Ν. 2643/1998, του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3227/2004, του άρθρου 56 του 
Ν. 4186/2013, της υπ’ αριθμ. 405/2013 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου Δρα−
πετσώνας περί λύσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου Κερατσινί−
ου Δραπετσώνας (Φ.Ε.Κ. 375/Β΄/2014), της υπ’ αριθμ. 19/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου 
Δραπετσώνας περί μεταφοράς του προσωπικού της λυθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού 
Αθλητισμού του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας (Φ.Ε.Κ. 963/Β΄/2014) και 
κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5843/31−3−2015 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, κατατάσσεται το κάτωθι προσωπικό σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου, η οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 69/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου Δραπετσώ−
νας (Φ.Ε.Κ. 592/Β΄/2015), ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΑΝΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 32727/17932/11−5−2015).

    Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2307/92347/24−11−2014 από−
φαση Δημάρχου Αχαρνών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999, των 
άρθρων 27 παρ. 2 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρ−
θρου 280 του Ν. 3852/2010, τo υπ’ αριθμ. πρωτ. 8842/
30−6−2014 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ 
και ΔΕ Δυτικής Αττικής, α) ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 1619/109925/18−12−2012 προηγούμενη απόφαση του 
ιδίου (Φ.Ε.Κ. 24/Γ΄/18−1−2013), σχετικά με την μετάταξη 
του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου Κονιαβίτη Βασιλείου του Γεωργίου, 
από την ειδικότητα ΥΕ Επιστατών καθαριότητας εσωτε−
ρικών χώρων στην ειδικότητα ΥΕ Κλητήρων, με την ίδια 
σχέση εργασίας και β) ανακαλείται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 
62521/19−8−2008 προηγούμενη απόφαση του ιδίου (Φ.Ε.Κ. 
789/Γ΄/27−8−2008), ως προς το μέρος της κατάταξης του 
Κονιαβίτη Βασιλείου του Γεωργίου, σε συσταθείσα προ−
σωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Επιστατών 
καθαριότητας εσωτερικών χώρων και καταγγέλλεται η 
σύμβαση εργασίας αυτού, λόγω έλλειψης τυπικού προ−
σόντος, αναδρομικά από 27−8−2008, διότι εν γνώσει του 
συνέβαλε στη σχετική διαδικασία, εφόσον γνώριζε εκ 
των προτέρων ότι δεν κατείχε τα απαραίτητα τυπικά 
προσόντα και ως εκ τούτου αίρεται ο χρονικός περι−
ορισμός της ανάκλησης της διοικητικής πράξης, αφού 
η έκδοσή της προκλήθηκε από απατηλή ενέργεια του 
ίδιου και ανακαλείται οποτεδήποτε. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 4111887812/20−11−2014).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
33366/18232/11−5−2015).

    Με την υπ’ αριθμ. 99/27−2−2015 απόφαση Δημάρχου 
Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 21, 22 και 23 του Ν. 3584/2007, τις σχετι−
κές διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, τις δια−
τάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/1470/24553/18−10−2014 (Φ.Ε.Κ. 2896/Β΄/
29−10−2014) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν της 
1/279Μ/2009 προκήρυξης του ΝΠΔΔ “Παιδικοί και Βρε−
φονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαλανδρίου” (Φ.Ε.Κ. 365/
τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/4−8−2009), της υπ’ αριθμ. 499/26−
5−2011 απόφασης του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (οριστικοί 
πίνακες − Φ.Ε.Κ. 502/Γ΄/26−7−2011), διορίζεται σε κενή ορ−
γανική θέση η ΛΟΪΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου, κλά−
δου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, στον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 1048677306/27−10−2011).

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Διαχ. Δήμου Χαλανδρίου: 
4213/24−2−2015).

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης: ΔΙΠΑΑΔ/201/14−4−2015).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
32192/17679/11−5–2015).

  Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ  
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Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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. − − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


		2015-06-04T13:15:26+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




