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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 76418/Β1 (1)  

 Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1, παρ. 2 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48).
β) Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.4.2004 κοινής από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).

ε) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄1432), 
όπως ισχύει.

2. Τις υπ’ αριθμ. 106/4.11.2004 107/15.11.2004, 108/16.11.2004, 
109/18.11.2004, 110/19.11.2004, 111 /22.11.2004, 112/23.11.2004, 
113/25.11.2004, 114/26.11.2004, 116/1.12.2004, 117/2.12.2004, 
118/9.12.2004 119/29.12.2004 και 122/25.5.2005 αποφάσεις 
του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της Πα−
νεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης και του Ταμείου Δι−
οικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος, καθώς και 
την υπ’ αριθμ. 70/1.12.2004 απόφαση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης.

3. Τις υπ’ αριθμ. 1057/14.10.2005 και 1068/1.11.2005 και 
740/27.2.2006 αποφάσεις του Δ΄ Τμήματος του Ανώτα−
του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
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4 Το υπ’ αριθμ. 122130/23.11.2005 έγγραφο του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το οποίο 
βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας με τις συνιστώ−
μενες με την παρούσα απόφαση

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 2.400.000 ευρώ. Για το οικονομικό έτος 2006 η 
σχετική δαπάνη περιορίζεται στο ποσό των 600.000 
ευρώ και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ 19 250 ΚΑΕ 
0200).

Κατά την επόμενη πενταετία (2007 − 2011) θα λαμβά−
νεται μέριμνα για την εγγραφή των σχετικών πιστώσε−
ων στους οικείους προϋπολογισμούς των αντιστοίχων 
ετών, αποφασίζουμε:

Συστήνονται εκατόν επτά (107) οργανικές θέσεις προ−
σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα−
λονίκης προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κατ’ εφαρμογή του π. δ. 
164/2004. Οι θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο έχουν 
ως εξής:

ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α) Δέκα τρείς (13) θέσεις Π Ε Γεωτεχνικών
β) Σαράντα μία (41) θέσεις ΠΕ Διοικητικού
γ) Πενήντα δύο (52) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος
ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α) Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθ. 93363/ Ε5 (2)
    Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών των Τμημά−

των της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρ. 1 του ν. 2916/2001 (Α´114) «Διάρθρωση της 

ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση των θεμάτων του 
τεχνολογικού τομέα αυτής».

β. Του άρθρ. 25 παρ. 1 του ν. 1404/1983(Α´173) και του 
άρθρ. 5 παρ. 12 του ν. 2916/2001 (Α´114), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3404/2005 (Α´260) 
«Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολο−
γικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις». 

γ. Του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (Β´608) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων».

4. Τις εισηγήσεις των Συμβουλίων για τον καθορισμό 
του περιεχομένου σπουδών των παρακάτω Τμημάτων:

α. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας (αριθμ. πρακτ. 13/ 
12.4.2006).

β. Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής (αριθμ. πρακτ. 9/ 
13.4.2006). 

γ. Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας (αριθμ. πρακτ. 10/ 
30.5.2006).

δ. Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων (αριθμ. 
πρακτ. 9/16.3.2006).

ε. Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής (αριθμ. 
πρακτ. 9/7.4.2006).

5. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνο−
λογικής Εκπαίδευσης με την από 4/20.6.2006 συνεδρίασή 
του, καθορίζουμε:

Το Περιεχόμενο Σπουδών των παρακάτω τμημάτων 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε: 

1. Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος καλύπτει τη 

μελέτη και εφαρμογή ηλεκτρικών μηχανών και εγκα−
ταστάσεων στις ειδικότητες: εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, τηλεφωνικών και ραδιοτηλεοπτικών 
εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικών συστημάτων σε ανελ−
κυστήρες και μηχανήματα ανυψώσεως, εγκαταστάσεων 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την προαγωγή, ανάπτυξη 
και μετάδοση γνώσεων στην τεχνολογία και επιστή−
μη της Ηλεκτρολογίας, μέσω της διδασκαλίας και της 
εφαρμοσμένης έρευνας που αναπτύσσουν, παρέχοντας 
στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που θα τους 
εξασφαλίσουν άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι 
του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές 
και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, 
ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά 
σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του 
Τμήματος. 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα:
–Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης−Οικονομί−

ας−Νομοθεσίας−Ανθρωπιστικών Σπουδών), των οποίων 
η γνώση θεωρείται βασική προϋπόθεση για την έναρ−
ξη των σπουδών και την πνευματική καλλιέργεια των 
σπουδαστών.

–Ειδικής υποδομής που δίνουν βασικές γνώσεις γύρω 
από το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

–Ειδικότητας, τα οποία διαπραγματεύονται την εξει−
δικευμένη γνώση που απαιτείται από την ειδικότητα 
των σπουδών.

Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Πτυχι−
ακή Εργασία και πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση 
στο επάγγελμα.
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Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολο−
γούμενη και έχει σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων 
που έχουν ήδη διδαχθεί.

Τέλος η Πτυχιακή Εργασία πριν από τη λήψη του πτυ−
χίου, δίνει την δυνατότητα στον σπουδαστή να αποκτή−
σει την εμπειρία της μελέτης σε βάθος, ενός θέματος 
της ειδικότητάς του. 

2. Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής
Tο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος καλύπτει τη 

μελέτη και εφαρμογή ηλεκτρονικών συσκευών, διατά−
ξεων και συστημάτων κάθε είδους. Αναφέρονται, ενδει−
κτικά, συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές, τηλεπικοινω−
νιακές, οπτικοακουστικές, ραδιοτηλεοπτικές, ιατρικές, 
πληροφορικής και δικτύων υπολογιστών, αυτομάτου 
ελέγχου καθώς και ασφάλειας και προστασίας. 

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την προαγωγή, ανάπτυξη 
και μετάδοση γνώσεων στην τεχνολογία και επιστή−
μη της Ηλεκτρονικής, μέσω της διδασκαλίας και της 
εφαρμοσμένης έρευνας που αναπτύσσουν, παρέχοντας 
στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που θα τους 
εξασφαλίσουν άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι 
του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές 
και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, 
ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά 
σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του 
Τμήματος. 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα:
–Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης−Οικονομίας−

Νομοθεσίας−Ανθρωπιστικών Σπουδών), των οποίων η 
γνώση θεωρείται βασική προϋπόθεση για την έναρ−
ξη των σπουδών και την πνευματική καλλιέργεια των 
σπουδαστών.

–Ειδικής υποδομής που δίνουν βασικές γνώσεις γύρω 
από το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

–Ειδικότητας, τα οποία διαπραγματεύονται την εξει−
δικευμένη γνώση που απαιτείται από την ειδικότητα 
των σπουδών.

Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Πτυχια−
κή Εργασία και πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση 
στο επάγγελμα.

Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολο−
γούμενη και έχει σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων 
που έχουν ήδη διδαχθεί.

Τέλος η Πτυχιακή Εργασία πριν από τη λήψη του πτυ−
χίου, δίνει την δυνατότητα στον σπουδαστή να αποκτή−
σει την εμπειρία της μελέτης σε βάθος, ενός θέματος 
της ειδικότητας του. 

3. Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος καλύπτει 

το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, όπως: μηχανών εσωτερικής καύσης, 
αυτοκινήτων, μηχανών με τεχνολογίες ρευστομηχανικής 
(υδροδυναμικών μηχανών, στροβιλομηχανών), συστη−
μάτων θέρμανσης−ψύξης−κλιματισμού ((ατμο)λεβήτων, 
ψυκτών κλιματισμού, ψυκτικών συγκροτημάτων), ηλε−
κτρικών μηχανών, συστημάτων ύδρευσης−αποχέτευσης−
καυσίμου αερίου−πυρασφάλειας. Προς τούτο, καλύπτο−
νται θεματικά τα αναγκαία εργαλεία σχεδιασμού, όπως: 

μηχανολογικό σχέδιο, AutoCAD, στοιχεία μηχανών, αυτο−
ματισμοί, τεχνολογίες κατεργασιών, ποιοτικός έλεγχος 
κατασκευών, τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος 
και τεχνολογίες εκπαίδευσης με πολυμέσα.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την προαγωγή, ανά−
πτυξη και μετάδοση γνώσεων στην τεχνολογία και 
επιστήμη της Μηχανολογίας, μέσω της διδασκαλίας 
και της εφαρμοσμένης έρευνας που αναπτύσσουν, πα−
ρέχοντας στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια 
που θα τους εξασφαλίσουν άρτια κατάρτιση για την 
επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία 
και εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι 
του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές 
και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, 
ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά 
σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του 
Τμήματος. 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα:
–Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α. (Διοίκησης−Οικονομίας−

Νομοθεσίας−Ανθρωπιστικών Σπουδών), των οποίων η 
γνώση θεωρείται βασική προϋπόθεση για την έναρ−
ξη των σπουδών και την πνευματική καλλιέργεια των 
σπουδαστών.

–Ειδικής υποδομής που δίνουν βασικές γνώσεις γύρω 
από το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

–Ειδικότητας, τα οποία διαπραγματεύονται την εξει−
δικευμένη γνώση που απαιτείται από την ειδικότητα 
των σπουδών.

 Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Πτυχια−
κή Εργασία και πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση 
στο επάγγελμα.

Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολο−
γούμενη και έχει σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων 
που έχουν ήδη διδαχθεί.

Τέλος η Πτυχιακή Εργασία πριν από τη λήψη του πτυ−
χίου, δίνει την δυνατότητα στον σπουδαστή να αποκτή−
σει την εμπειρία της μελέτης σε βάθος, ενός θέματος 
της ειδικότητάς του. 

4. Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων 
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος καλύπτει 

το σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή δομικών έργων, 
όπως: κτιριακές κατασκευές κάθε χρήσης (οικοδομές, 
βιομηχανικά και τουριστικά κτίρια), γέφυρες και ειδικές 
κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα 
και ξύλο.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την προαγωγή, ανάπτυξη 
και μετάδοση γνώσεων στο παραπάνω γνωστικό αντι−
κείμενο, μέσω της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης 
έρευνας που αναπτύσσουν, παρέχοντας στους σπουδα−
στές τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν 
άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελμα−
τική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι 
του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές 
και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, 
ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά 
σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του 
Τμήματος. 
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Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα:
–Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α. (Διοίκησης−Οικονομίας−

Νομοθεσίας−Ανθρωπιστικών Σπουδών), των οποίων η 
γνώση θεωρείται βασική προϋπόθεση για την έναρ−
ξη των σπουδών και την πνευματική καλλιέργεια των 
σπουδαστών.

–Ειδικής υποδομής που δίνουν βασικές γνώσεις γύρω 
από το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

–Ειδικότητας, τα οποία διαπραγματεύονται την εξει−
δικευμένη γνώση που απαιτείται από την ειδικότητα 
των σπουδών.

Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Πτυχια−
κή Εργασία και πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση 
στο επάγγελμα.

Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολο−
γούμενη και έχει σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων 
που έχουν ήδη διδαχθεί.

Τέλος η Πτυχιακή Εργασία πριν από τη λήψη του πτυ−
χίου, δίνει την δυνατότητα στον σπουδαστή να αποκτή−
σει την εμπειρία της μελέτης σε βάθος, ενός θέματος 
της ειδικότητάς του. 

5. Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής 
Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος καλύπτει το 

σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή έργων χερσαίων με−
ταφορών (οδοποιίας, κυκλοφοριακής τεχνικής και σιδη−
ροδρομικής), κατασκευών από σκυρόδεμα και συναφών 
γεωτεχνικών έργων (θεμελιώσεις δομικών κατασκευών, 
τοίχοι αντιστήριξης, ακρόβαθρα γεφυρών), λιμενικών 
έργων (κρηπιδώματα, αποβάθρες), έργων διευθέτησης 
χειμάρρων (μέσω αναχωμάτων, συρματοκιβωτίων), αρ−
δευτικών έργων, έργων υδρεύσεων, αστικών υδραυλικών 
έργων και, έργων επεξεργασίας λυμάτων. Επίσης, κα−
λύπτει το γνωστικό αντικείμενο της σύνταξης σχετικών 
οικονομοτεχνικών μελετών, οργάνωσης εργοταξίου και 
αξιολόγησης της διαδικασίας παραγωγής των έργων 
υποδομής.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την προαγωγή, ανάπτυξη 
και μετάδοση γνώσεων στο παραπάνω γνωστικό αντι−
κείμενο, μέσω της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης 
έρευνας που αναπτύσσουν, παρέχοντας στους σπουδα−
στές τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν 
άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελμα−
τική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι 
του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές 
και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, 
ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά 
σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του 
Τμήματος. 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα:
–Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α (Διοίκησης−Οικονομί−

ας−Νομοθεσίας−Ανθρωπιστικών Σπουδών), των οποίων 
η γνώση θεωρείται βασική προϋπόθεση για την έναρ−
ξη των σπουδών και την πνευματική καλλιέργεια των 
σπουδαστών.

–Ειδικής υποδομής που δίνουν βασικές γνώσεις γύρω 
από το αντικείμενο της ειδικότητάς τους .

–Ειδικότητας, τα οποία διαπραγματεύονται την εξει−
δικευμένη γνώση που απαιτείται από την ειδικότητα 
των σπουδών.

Στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Πτυχια−
κή Εργασία και πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση 
στο επάγγελμα.

Η Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούμενη και αξιολο−
γούμενη και έχει σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων 
που έχουν ήδη διδαχθεί.

Τέλος η Πτυχιακή Εργασία πριν από τη λήψη του 
πτυχίου, δίνει την δυνατότητα στον σπουδαστή να 
αποκτήσει την εμπειρία της μελέτης σε βάθος, ενός 
θέματος της ειδικότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθ. 81240/ B7 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102507 (ΦΕΚ 285/Β΄/7.3.2005) 

υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστη−
μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτι−
κού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο 
«Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτι−
κών Μονάδων». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, … και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) 
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση 
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α).

3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608/Β΄/26.4.2004) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 102507 (ΦΕΚ 285/τ.Β΄/7.3.2005) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανε−
πιστημίου Αιγαίου με τίτλο ΄΄Μοντέλα Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων``».

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και 
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου (συνεδρία 3.3.2006).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 29.6.2006).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 102507 (ΦΕΚ 285/Β΄/ 
7.3.2005) υπουργική απόφαση έγκρισης του Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχε−
διασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Μοντέλα 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», 
ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» τροποποιείται 
ως εξής:

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Υπολογισμός Συνόλου Μονάδων:
Ο φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει 42 διδακτικές 

μονάδες, ως ακολούθως:
27 μονάδες αντιστοιχούν στα 9 μαθήματα κορμού
 9  »    »     στα 3 μαθήματα κατεύθυνσης
 6 »    »     στη Διπλωματική Εργασία.»
2. Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» τροποποιείται 

ως εξής:
1. Στην παράγραφο 1 το ποσό της δαπάνης «Αμοιβές 

εξωτερικών συνεργατών και διδακτικού προσωπικού 
εκτός των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 
μειώνεται στις 25.000 ευρώ.

2. Στην ίδια παράγραφο, το ποσό της δαπάνης «Με−
τακινήσεις» αυξάνεται στις 35.00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2006 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
F

    
(4)

    α) Έγκριση συγχώνευσης της “PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” με τις εταιρείες “ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε.” και “PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, με 
απορρόφησή τους από την πρώτη. β) Άδεια απόκτη−
σης από την “PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” 
της ιδιότητας μέλους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση 228/6.9.2006)

  ́Εχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκη−

ση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες 
συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει, 

β) τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 περί 
συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2744/1999, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του
ν. 2166/1993, όπως ισχύει, 

γ) τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. και 78 του κ.ν.2190/ 
1920, 

δ) τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 21 του 
ν.2396/1996, όπως ισχύει,

ε) την απόφασή της 31/7/15.4.1999, με την οποία διευ−
κρινίστηκε ότι για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους 
οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς από τα πιστω−
τικά ιδρύματα απαιτείται ειδική, κατά πιστωτικό ίδρυμα, 
άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος,

στ) τα 212/21.5.1999 και 27/3.2.2000 έγγραφα της πρώ−
ην Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών (ήδη 
Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος) της 
Τράπεζας της Ελλάδος, με τα οποία καθορίστηκαν τα 
απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που τα πιστω−
τικά ιδρύματα υποβάλλουν, προκειμένου να τους χορη−
γηθεί η προαναφερόμενη άδεια,

ζ) την απόφασή της 153/1/2.7.2003, με την οποία, μεταξύ 
άλλων, παρασχέθηκε η άδεια στην “ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
A.E.” για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους οργανωμέ−
νων χρηματιστηριακών αγορών που λειτουργούν στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό,

η) τα από 16.6.2006 και 11.7.2006 (4175 και 4663, αντί−
στοιχα) έγγραφα της “PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε.”, συνοδευόμενα από τα προβλεπόμενα δικαιολογη−
τικά, με τα οποία ζητεί, μεταξύ άλλων, i) την έγκριση για 
τη συγχώνευση με απορρόφηση της “ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε.” και της εταιρείας “PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 
Α.Ε.Π.Ε.Υ.” και ii) την παροχή άδειας, προκειμένου να 
δραστηριοποιηθεί ως μέλος στο Χρηματιστήριο Αθη−
νών (Χ.Α.), 

θ) τα Κ2−9662/29.6.2006, Κ2−9663/29.6.2006 και Κ2−
9664/29.6.2006 (ΑΠ 4488, 4489 και 4487, αντίστοιχα) 
έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τα οποία 
ανακοινώνεται η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών του από 22.6.2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώ−
νευσης των προαναφερόμενων εταιριών,

ι) το από 22.8.2006 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η συγχώνευση της “PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” με τις εταιρείες “ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” 
και “PROTON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, με απορρό−
φησή τους από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων 
του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, και

2. Παρέχεται η απαιτούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 
21 του ν. 2396/1996, όπως ισχύει, άδεια στην “PROTON 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” για την απόκτηση της ιδιό−
τητας μέλους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας         Τα Μέλη
(υπογραφές)
F

        ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(5)
 Στο ΦΕΚ 1074/7.8.2006 που δημοσιεύθηκε η απόφαση 

του Υφυπουργού Εξωτερικών «Ορισμός μελών τριμελούς 
επιτροπής αρμοδίας για γνωμοδότηση σχετικά με 
ιδιότητα ως ομογενών πολιτών οι οποίοι κατοικούν 
στη Γεωργία και αιτούνται ελληνικής ιθαγένειας», στη 
σελίδα 14779, στήλη 1, στίχος 24 εκ των άνω, επιφέρεται 
η πιο κάτω διόρθωση:

Από το λανθασμένο: «Αριθμ. 18489», στο ορθό «Αριθμ. 
Π48Γ – 18489/ΑΣ 8024». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 
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(6)
       Στην υπ’ αριθμ. 7010/5/158−ια απόφαση του Υπουρ−

γού Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1217/
τ.Β΄/4.9.2006, διορθώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, από 
το εσφαλμένο «7010», στο ορθό «7010/5/158−Θ». 

 (Από το Υπ. Δημόσιας Τάξης)
F

(7)
      Στην περίληψη με θέμα: Υπαγωγή της επένδυσης της 

εταιρείας «BIOS AGROSYSTEMS S.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ−

ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιφέρεται η πιο 

κάτω διόρθωση:

Από το λανθασμένο «ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΣ ΑΝΩ−

ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», στο 

ορθό «BIOS AGROSYSTEMS S.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ−

ΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 (Από την Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης)  
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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.gr*02014332809060008*

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.


