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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΒΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΗΜΩΝ «ΔHMOKPΠO~»
ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑmΚΗΣ,

ΤΗΛ.: 2106503000, FAX: 210 6510649

-:--
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

, ,

-'

Πληροφορίες Ξένη Δούκα

Τηλέφωνο 2106503031

EmaiI douka@admin.demokritos.gr

Ημερομηνία 06 Απρ 2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου 100/2017-1551

ΔIΚΚfΌΡIΧOC IYMOfQ! Α8ΗΗΩΜ '

ΑΡlθ. ΠΡΩΙ ''''''i"L~l".
ΑθΗΝΑ'''''''!.'!''~'~'':I2.(J.L~

Προς:- Πρόεδρο του ΝΣΚ
Ακαδημίας 68, ΤΚ 106 78
-,-Πρόεδροτου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Ακαδημίας 60, ΤΚ 106 79

Θέμα: Η με α.Π. 100/2017-1469/3-4-2017(ΑΔΑ:78ΑΠ469ΗΕΒ-Τ70) προκήρυξη θέσης για την πρόσληψη
Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο ΕΚΕΦΕ"Δημόκριτος" .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/13 όπως ισχύει, σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ.:
100/2017-1469/3-4-2017 (ΑΔΑ:78ΑΠ469ΗΕΒ-Τ70) προκήρυξη θέσης για την πρόσληψη Δικηγόρου με έμμισθη
εντολή στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", η οποία θα δημοσιευθεί στο ημερήσιο τύπο (Καθημερινή) την Μ. Τρίτη
11/4/2017, για 1 ημέρα.

Σας επισυνάπτουμε τη με αρ. πρωτ.: 100/2017-1477/3-4-2017 απόφαση του Διευθυντή ΕΚΕΦΕ"Δ" & Προέδρου
του ΔΣ με θέμα : Ορισμός Εκπροσώπου του ΕΚΕΦΕ "Δ" ως μέλος στην 5-μελή επιτροπή για την επιλογή
δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο ΕΚΕΦΕ "Δ" -Ορισμός γραμματέως της 5-μελούς επιτροπής" και παρακαλούμε
για δικές σας ενέργειες περί συγκρότησης της πενταμελούς επιτροπής επιλογής για την εν λόγω θέση.

11 ΑΠΡ, 2017

Ο Διευθυντής ΕΚΕΦΕ "Δ" & Πρόέδρος ΔΙ

, DigitaIly signed by GEORGIOSGEORGIOS NOUNESISt'JPUNESIS
,'/' Date: 2017.04.11 09:21:27 +03'00'

ονοματεπώνυμο & υπογραφή
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΠΟΣ»
ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - AmKHI,

ΤΗΛ.: 2106503000, fAX: 2106510649

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες ΞένηΔούκα

Τηλέφωνο 2106503031
EmaiI douka@admin.demokritos.gr

Ημερομηνία 03 Απρ2017

ΑριθμόςΠρωτοκόλλου 100/2017-1469

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

ΠΟ ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΠΟΣ"

Έχοντας υπόψη:

1.Τον Ιδρυτικό νόμο 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α' 13/8-2-1985).
2.Το Προεδρικό Διάταγμα 71/1987 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 'Ερευνας Φυσlκών Επιστημών
"ΔΗΜΟΚΡΠΟΣ" (ΕΚΕΦΕ "Δ")>> - (ΦΕΚ ΑΙ 43/30-3-1987) όπως έχει συμπληρωθεί με το ΠΔ 583/1988
«Συμπλήρωση του Π.Δ. 71/87 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 'Ερευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
ΦΕΚ 43/Α/87» - (ΦΕΚ ΑΙ 281/14-12-1988) και τροποποιηθεί με το ΠΔ 1912000 «Τροποποίηση του Π.Δ. 71/87
«Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσlκών Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ "Δ") ΦΕΚ 43/Α/β7» _
(ΦΕΚΑ'15/3-2-2000).

3.Την Υπουργική Απόφαση 4909/ΦΟΡ/258/1995 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Κέντρου 'Ερευνας
Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ "Δ")>>- (ΦΕΚ 8'221/28-3-1995) όπως ισχύει με Ν,4403/2016 (ΦΕΚ
123/τ. Α'/7-7-2016) (άρθρο 43 παρ.2) και παρατάθηκε με το αρ. 28 του ν,4452 (ΦΕΚ 14/τ.Α'/15-2/2017), έως
30-6-2017.

4.Το N,4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία κοι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν,4386/2016 (ΦΕΚ83/Α/11-5-2016) "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις".
5.Το ν. 352812007 όπως ισχύει.

6.Τις διατάξεις της ΠΥΣ33/2006(ΦΕΚ 280 Α'/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»,
όπως ισχύει .

7.Το Ν,4194/13 (ΦΕΚ208/Α'/27 .09.2013) "Κώδικας Δικηγόρων"

8.Το με α.Π. 010/2017-42/24-02-2017 απόσπασμα πρακτικού της 599ης Τακτικής Συνεδρίασης του
ΔΣ/17-02-2017, Θέμα 5 : " 'Έγκριση προκήρυξης θέσης Νομικού Συμβούλου"

9. Την με α.Π. 100/2017-923/28-2-2017 απόφαση «'Εγκρισης Προκήρυξης Θέσης Νομικού Συμβούλου» του
Διευθυντή ΕΚΕΦΕ«Δ» & Προέδρου Δ.Σ.

mailto:douka@admin.demokritos.gr


.1ο..~Ύ~}~': 100/201 7-1514/5-4 -2017 βεβα ίωση πίστωσης στσ Τακτι κό ΠΡσίίπ αλσγιαμό αιΚ. έτους 201 7.

;~~ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ.~λ~~i.'
Ην πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Δικηγόρου πορ' Αρείω Πόγω με οχέση έμμισθης εντολής με πάγιο

αντιμισθία στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" σύμφωνα με τις διατάξεις του v.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει

σήμερα και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (επί του παρόντος από το Ν. 4354/2015).

Το αντικείμενο της απασχόλησης είναι η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεωνι καθώς και η επιμέλεια

και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων του ΕΚΕΦΕ"Δ"ι με την νομική εκπροσώπηση αυτού

ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχώνι προς προάσπιση των συμφερόντων του Κέντρου.

Είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στο Κέντρο ορισμένες ώρες ώστε να γνωμοδοτεί σε θέματα που αφορούν

τις Υπηρεσίεςι καθώς επίσης να είναι παρών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.ι οπότε αυτό χρειαστεί.

Να έχει εμπειρία σε θέματα Αστικούι Ποινικού και κυρίως Διοικητικού και Ερ γατικου Δικαίου. Ιδιαίτερ α σημαντική
είναι η εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία Ερευνητικών Κέντρων και Ειδικών Λογαριασμών
Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες

β) Να είναι δικηγόροι Μέλη του Δικηγορικου Συλλόγου Αθηνώ ν με δικαίωμα παράστασης
στον Άρειο Πάγο.

γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα κυρίως ΔlοlκητικοU και επ ίσης Εργατικου Δικαίου.

δ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί

από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λι ποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

ε) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή στερητική ή επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/200? όπως τροποποιήθηκε και ισχυει) .

στ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

ζ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν.1256/82 και του v.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) όπως ισχUουν .

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στο ΕΚΕΦΕ "Δ" σε αΠΟκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη

της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξηζ στον ημερήσιο τυποι αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:
α) Πιστοποιητικό ποινικου μητρώου.

β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικου Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του

υποψηφίου στο Δικηγορικό Συλλογο Αθηνών ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικάι ότι δεν κατέχει
άλλη έμμισθη θέσηι καθώς επίσης ότι δεν τελεί υπό αναστολή.

γ) Υπευθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έwοια του άρθρου 42 του Κώδικα 4194/2013. Δικηγόροι

που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έwοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικαι μπορούν να

εμφανιστούν ως υποψήφιοιι αν συνυποβάλλουνι μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υπεύθυνη

δήλωσηι ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που ΠΡOKηρυσσεταrι θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη

θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα

στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθη καν από τη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν
υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοl βή.

δ) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης και εμπειρίας σε
ανάλογους Φορείς του Δημοσίου Κ.λπ. με τα απαραίτητα δlκαΙΟλογητικά/ βεβαιώσεις.

ε) Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα απoδεικvύoνται τα απ αιτούμενα τυπικά προσόντα:
ί. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση απ ό δημόσιο φορέα ή

ίί. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφωνι εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόροι καθώς



..., και' .~.~ ι~~. o.oντίγρ~φα από τα ~ρωτότυπα όσων ιδιω~IKώνε~ρά~ων φέρουν θεώρηση από TIC; υπηρεσίεc;
και T~mlC; ου εμπιπτουν στη ρυθμιση Ν. 4250/2014, οπως ισχυεl, η

~~ .~ -ω οαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
ΝΉ V-ν:;Y" ,ό δικηγόρο και είναι επ ίσημα μεταφρασμένα.
err) ψί!1'ΓΟαντίγραφοτου δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας.
ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ άστασηc;.
η) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α'.

Πα την επιλογή και πρόσληψη θα ληφθούν υπόψη, από την Επιτροπή που θα οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η
εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης ήτοι σε οργάνωση και λειτουργία ΝΠΔΔ, Ερευνητικών
Κέντρων, Ειδικών Λογαριασμών Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας και η μεταπτυχιακή του εκπαίδευση, η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη
της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεvxο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης
της προθεσμίαςγια την υποβολή των αιτήσεων.

Κατάθεση Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιΟδοτημένο πρόσωπο, όπου στην
εξουσιοδότηση θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου θεωρημένο από δημόσια αρχή ή να
αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά προς τη Διεύθυνση Διοικητικού υπόψη κας Στυλιανής Μαρτάκη, τηλέφωνα
επικοινωνίας 2106503033 -3035, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας
δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τύπο, στην κατωτέρω Διεύθυνση:
ΕΚΕΦΕ"ΔΗΜΟΚΡΠΟΣ"
Δ/νση ΔιοικητικούΙΤμ.Προσωπlκού
Νεαπόλεως 27 & Πατριάρχου Γρηγορίου Ε'
153 41 Αγ. Παρασκευή

Κοινοποίηση-Δημοσίευση

Η παρούσα προκήρυξη, με επιμέλεια του ΕΚΕΦΕ«Δημόκριτος», θα κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς,
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, δηλαδή στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στον
Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επιπλέον και η
δημοσίευση σε Ημερήσιο Τύπο.

Ο Διευθυντής ΕΚΕΦΕ "Δ"
& Πρόεδρος Δ.Σ.

Digitally signed by GEORGIOS
GEORGIOS NOUNESIS NOUNESIS

Date: 2017,04.05 14:53:11 +03'00'

ονοματεπώνυμο & υπογραφη



Μ ΡΑΤΙΑ
Δ Σ, ΕΡΕγΝΑΣ
ΜΑΤΩΝ

, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . ΑΠΙΚΗΣ,

ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες Ξένη Δούκα

Τηλέφωνο 210 6503031

Email douka@admin.demokritos.gr

Ημερομηνία 03 Απρ 2017

Αριθμός Πρωτοκόλλου 100/2017-1477

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα : "Ορισμός Εκπρόσωπου του ΕΚΕΦΕ"Δ" ως μέλος στην 5-μελη επιτροπη για την επιλογη δικηγόρου με
έμμισθη εντολη στο ΕΚΕΦΕ"Δ"- Ορισμός γραμματέως της 5-μελούς επιτροπης."

Έχοντας υπόψη:

1.Τον Ιδρυτικό νόμο 1514/1985 «Ανόπτυξη της επιστημονικης και τεΧVOλOγΙKηςέρευνας» (ΦΕΚ ΑΙ 13/8-2-1985).
2.Το Προεδρικό Διάταγμα 71/1987 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 'Ερευνας Φυσικών Επιστημών
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (ΕΚΕΦΕ"Δ")>>- (ΦΕΚ ΑΙ 43/30-3-1987) όπως έχει συμπληρωθεί με το ΠΔ 583/1988
«Συμπληρωση του Π.Δ. 71/87 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 'Ερευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
ΦΕΚ43/Α/87» - (ΦΕΚ ΑΙ 281/14-12-1988) και τροποποιηθεί με το ΠΔ 19/2000 «Τροποποίηση του Π.Δ. 71/87
«Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσlκών Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ"Δ") ΦΕΚ 43/Α/β7» _
(ΦΕΚ ΑΙ 15/3-2-.2000).

3.Την Υπουργlκη Απόφαση 4909/ΦΟΡ/258/1995 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Κέντρου 'Ερευνας
Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ"Δ")>>- (ΦΕΚ Β' 221/28-3-1995) όπως ισχύει με Ν.4403/2016 (ΦΕΚ
123/τ. A'j7-7-2016) (όρθρο 43 παρ.2) και παρατάθηκε έως τις 30-6-2017 σύμφωνα με το όρθρο 28 του ν,4452
(ΦΕΚ 17/τ.ΑΊ15-2-2017).

4.Τον Ν.4310/2014 «Έρευνα, ΤεΧVOλOγΙKηΑνάπτυξη και Καινοτομία και όλλες διατάξέις» (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016) "Ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατόξεις".

5.Την με α.Π. 15403/31-1-2017(ΦΕΚ 58/Υ.ο.Δ.Δ./8-2-2017) απόφαση διορισμού του Δρ. Γεώργιου Νούνεση στη
Θέση του Διευθυντη του Εθνικού Κέντρου 'Ερευνας Φυσlκών Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ"Δ"), ορισμό
αυτού ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ερευνητικού Φορέα και ανασυγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου 'Ερευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος".
6.Την με αρ. πρωτ. 110/1/659/8-2-2006 απόφαση του Διευθυντη ΕΚΕΦΕ«Δ» & Πρόεδρου του Δ.Σ., με την οποία
μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, την Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού, την Προϊσταμένη Τμ.
Προσωπικού, κλπ.
7.Την με αρ. πρωτ. 110/1/11.100/14-7-2011 απόφαση του Δ/ντη ΕΚΕΦΕ«Δ» & Προέδρου του Δ.Σ.,
αναπληρωσης Προϊσταμένων Τμημότων τηςΔ/νσης Διοικητικού.
Β.Την με αρ. πρωτ. 100/2013-317/23-01-2013 απόφαση του Διευθυντη ΕΚΕΦΕ«Δ» & Προέδρου του Δ.Σ.,
τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων ΕΚΕΦΕ«Δ».

mailto:douka@admin.demokritos.gr


ο 43, παρ. 2β του Ν. 4129
,π. 010/2017-133 απόσπασμα πρακτικού της 601ης Τακτικης Συνεδρίασης Δ.Σ. 21/03/2017

ΑΠΟΦΑΙΙΖΟΥΜΕ

Γραμματέαc;τηc; Επιτροπής ορίζεται η κ. Ξ. Δούκα με αναπληρώτρια την κ. Μ. Μπατιστάτου.
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"Δ"

Digitally signed by GEORGIOS
GEORGIOS NOUNESIS NOUNESIS

Date: 2017.04.07 09:20:23 +03'00'

ονομοτεπώνυμο & υπογραφή

.- &.2 _ _ ."_J __Μ
τ-Ι U4 πμΑ . _ Α


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

