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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗ ΟΚΡΑΤΙ
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ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙΟΙΚΟΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες :Ε.Κολοβού
EmaiI : ekoIovou@minedU.goV.gr
ΤηλέΦωνο: 210 344 3228
Fax: 2103442365

ΘΕΜΑ: Κο.ινοποίηση εγγράΦου

_. ΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 181 04/2011
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ.908/46633/ Η

ΠΡΟΣ: 1) Ενιαίους Διοικητικούς
Τομείς
2) Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις κά'ι
Ανεξάρτητα Τμήματα τηξΚ.Υ.
του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων
3) Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
4) Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας
5) ΠεριΦερειακές Δ/νσεις
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
6) Γενικά Αρχεία του Κράτους
Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.)
7) Ίδρυμα Κρατικών ΥποτροΦιών
(Ι.Κ.Υ.)
8) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.),
9)Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και
Ιδιωτικού ΔΙKαίO,icφμOδιότητας
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων
10) Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες: Αθηνών,
Θεσ/νίκης
Βέλλας Iwawivwv, Κρήτης

Σας κοινοποιούμε το αριθμ. πρωτ. 6480/2/628/08-04-2011 έγγραΦο του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης EνδιαΦέρovτoς για τη
στελέχωση των ΠεριΦερειακών ΓραΦείων Ασύλου Αλεξανδρσύπολης, Ορεστιάδας και Σάμου
της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», για ενημέρωσή σας.

Δρ. ~IKOΛAOΣΣΕΡΔΑΡΗΣ
ι<.CΙN/!'\O .

ι(\A•.""ΙZr\Σo
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~ .... - --- .' .. _- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ.πΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: l'
Π. Κανελλοπούλου 4-10177 ΑΘΗΝΑ .
Πληροφορίες: Π.Υ. Λαμπρινή Κατσαρού
Τηλέφωνο: 210-6977328'
e-mail: dpptmlΓa)astvnOlnia.gr
Αριθ.ήρώτ:648012!628
-----------------------

Αθήνα" 8 Απριλίου 2όιί

ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Υπουργεία-Δινσεις
Δωικητικού (με την παράκληση
να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα
σε όλες τις εποπτευόμενες από
αυτά Υπηρεσίες, ΝΠΔ.Δ.,
ΝΠΙΔ. και ΔΕΚΟ)

2. Υπουργείο Εσωτερικών! .
Γ. Γ.Δημόσιας Διοίκησης 8ί.
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.'
(γα/ενημέρωση της σελίδας του

Ά δικτυακού τόπου)

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Κ. ΥπουΡΥού
2. Γραφείο Κ. Υφυπουργού
3.Γραφείο κ.Γ;Γ.Δημόσιας Τάξης
4.Γραφείο κ.Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ

/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΙ- ΠΡΟΣΚΛΙΠ;Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι
για τη στελέχωση των Περίφερειακών Γραφείων Ασύλου

. Αλεξανδρούπολης; Ορεστιάδας και Σάμου
της Υπηρεσίας Ασύλου .του-ΥπουργείούΠροστασίας του Πολίτη

Ο ΥπόυργόςΠροστασίαςτου Πολίτη, πρόKειμΈVOυναστελεχώσει
τα Περιφερειακά ΓριΧφεία Ασύλου. Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας και
Σάμου,. της νεοϊδρυθείσας Υπηρεσίας Ασύλου;. σόμφωναμε τιζ δίατάξείς '.
του άρθρου 2 παρ. 4 και 5 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 Τ.Α'! 26.01.2011),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

. Τους τακτικούς 1)παλλήλόυςπου υπηρετούν με κάθε είδους σχέση
εργασίας στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 2 του Ν.
3861/201ΟΦΕΚ 112τ. Α') ή σε Ν.Π.Δ,Δ., οι οποίοΙ ενδιαφέρονται να

. _~(),g~cι:~τ()~_~.,g,!Q,._]J?ρ!φ?Ρ~Ι.Q..ιs.ιl.Γf?.<!φ~~fQ..Aι:m.~QH .Α},.εξg,ΥQι;1Q:\ιJJ9λης,
Ορεστιάδας και Σάμού,να υποβάλουν αίτηση "εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προς πλήρωση των θέσεων αυτών.' .. .

. ." . .. ,. .-

ι; Οι αποσπάσεις θα διένεργηθούν με κοινή απόφαση του' Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη και του συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση

.από κάβε γενική ή. ειιSική διάταξτ];..w;τά. από. πρόταση. τόυ λίευθυντή της
Yiι:ηpεσίαςΑσύλου, ο οποίος άξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόνια
τωνυ.~oψηφίων,qύμφω\lαμε τίς διqτάξε~ςτηςπαρ. 5,ρυ ιiρ.βρoυ 2 του

. Ν,3907/2011. .' .

. . 2.. Oια,πoσπασμέvoι υπάλλη/coιθα λαμβάνουν τo.μίσθόΚ:αιόλ~ς τις τυχόν
.επιπλέον τακτικές απ6δoχές;'Kαθίbς καιόΑ:αά:vεξάΦέτώςtαiiπΊ:δόμ~ταiCαι
λοιπές αποδρχέί:,της οργανικής τους θέσης. σ μίσθός, οι λόιΠέςαπαδοχές
και τα έπιδόματα θαεξακολόυθούννακαταβάλλονται άπότη" Υπηρεσία
απότΗVoπoγι θα αποσπασθόύν. . .
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3, Οι θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν με απόσπαση υπαλλήλων, σύμφωνα
με iην παρούσα ανακ.οίνωσι,,:είναι οι κατωτέeω:' '

Ι

Είδικό' Επιστημονικό '
ΠΡOCΊωΠΙKό'

,ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού

ΘΕΣΕΙΣ

10

10

'το γνώ'στικό αντικείμενο των θέσεων καλύπτουν τίτλοι qπουδών ανθρωπιστικών,
,νoμιKί:bνκαι κοινωνικών 'επιστημών

_,Ειδικό,Εmστημονικό-"
Προσωπικό *

ΔΕ

εστιάδας:
ΚΛΑΔΟΣ

Διοικητικού-Λογιστικού,

'ΘΕΣΕΙΣ

10

10

"το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων καλύπτουν τίτλοι σπουδών ανθρωπιστικών,
νομικών και κοινα/νlκώνέπιστημών

..Ειδικό Εmστημονικό
Προσωπικό'

ΔΕ

ΚΛΑΔΟΣ

Δt()ικητικού- Λογιστικού

ΘΕΣΕΙΣ,

'Ι

7
....... ~ _.' .-".

*1;0 γνώστικό αντικείμενο των 'θέσεων καλύπτουν τίτλοι 'σπουδών 'ανθρωπιστικών,
, νομικών και KPΙVωνΙKώνεπίστημών

4-'..()ι-υΠΘψ-ηφιοι,κατά-την ημερομηνίαυποβόλής-τηι:; αίτησήςΤ{)1>i5,@απρέπει
, να κ(iτεχο\)vτα τυπικάπροσόντίι. των αvτίσtοιχων κ:ατηγοριώνκάι κλάδων

όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2και 18τoυΠ.Δ~ 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α')
, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει., ' ' , ,

5; , Οι ενδιαφερόμεΥΟΙ καλούνται να υποβάλλοvν στη Δ!νση, Πολιτικού
" .Προe;rωπικού, τό:υ, Αρχηγείο:υΕλλήνικης Aστύνίηiίας -του "Υπουργείου
, προστασίας τουΠολ(τη (Π. ΚανελλΟΠQύλου ;4 Τ.Κ:Ιό177), από

_' .11 Απρίλίο\) 2(1l.l έω(29 Απριλίου 2()11, τα Kάτωθι'δΙKαισλoyητiKά:

'.c!-).Αίτ:nση~ποψηφιότητ~ζ.
β)ΑναλυτικόβίΟΥραφικό ,σημείωμα, που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη

,δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του."

γ) Εmκύρωμένα άντίγραφα των τίτλων σπουδών,

---------,... •..-
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δ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να φαίνεται ότι δεν
τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους
πειθαρχική δίωξη.'

Το mστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών των ύπαλλήλων που
υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα θα αναζητηθεί.
αυτεπάγγελτα απότην Υπηρεσία μας.

Αντίγραφο τηςαίτησης να κοινοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους και
στην Υπηρεσία ΔιοικητiΧούστην οποία υπάγονται. Προκειμένου για
υπαλλήλους ΝΠΔ.Δ.'ή Κρατικών ΝΠΙΔ. 'και Δ.Ε.Κ.ο. .η αίτηση
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον το Νομικό Πρόσωπο
Υπουργείο..

6.. ΔΙKα{OJμαυποβολής αίτnσηc έΧουν:'

Όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν με κάθε εiδoϋζσxεσης
εργασίας στο. δημόσιο, . στον ευρύτερο δημocηo:τoμέά i.a_'pθΡO;!_τo_υΆ..~-,:.:::::_.~.._...~.._- -- ... _ ..:..Ν...18.61J20:lO-ΦΕΚ'1~Q:~τ~Α-'j-ή:(ffi-Ν:fI::zi:Δ-;---" .-:------..~._- . '.-... ". .... "-

7." Οι ενδιαφερόμενοί καλουνται ναυποβιΙλουν αίτηση υποψηφιότητας στη .
ΔΙνση.Πολιτικού Προσωπικού τουΑρχηγείου Ελληνικής.Αστυνο'μίαςτου
Υπόϊψγείου Πρό'στάσίας ..του Πολίτη,' στην' ηλεκτρονική δίεύθυνση
dpptml@istvnomia.gr και ταχυδρομικα στη.σμytχι>ια στην.ταχυδίχιμική'"διεύθιJνση: . ..'. ". . . .

. ('.-
..... ,:. - -.

;. .-. . - . . . ". . . . .'

.. (Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεταί από την ημερομηνία τηςσφpι:ιγί~ας .' ...•.
•. τσυ:r.1&XQ.δρομείουεπί του φακέλου,ό οπσίοςμετά-iil'ΥgΙι:QQφΡ&iιαή.του

.'.~~~~VάπτεταίGτηvαίτησηtΟύ-vitοψηφίοi:i)"~ •.•.~-~~ ."_.'_._' _":.:~ .._:, _ ~_~-,,-.~

Αίτηση για την I1ρoJCήρυξη 6480/2/628 .
.Υπουργείο Πρoστa.σίnς του Ι10λίτη. _
. 'mι¥G~ηvtidjξi\.τiτuvσμiας ,.' ...'. .
Κλιilioς Οργάνωσής & ΑνθΡώπιvgυ Δύνa.μικού
Δlνqη' πολιτι!S9.ll.tιΡ.Ρ.σ.ωlΙucού•• __ ~ ._._ ...:..._ •..•.. _c~ __ ._:._._.~_. ._.: •..•• ~_._ .•.......~_

'""-'-'-'~---'. Τμήμα:Ιο . ..... '.

'- :_~ .. ~-_.~-:, : .. =:_ ..:Ht~f~~~;1:-c.~:..-:-::;~=:~::,..:::-:--~---~.:.~~:::::Ξ~=:-::-.-.-_..-- ,~ ~--"-::=:

mailto:dpptml@istvnomia.gr
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. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ .
'.. γω τηνirτέλέχ6ϊ;;1ϊ'Τα/\;ΠεριφερειαKών Γραφείων Ασύλου

.Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας κατ Σάμου .
της Υπη ρεσίάςΑσύλου τουΥ πουργείου Προστασίας του Πόλίτη

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
ΔίνσηΠόλιτικου Προσωπικού / Α.Ε.Α.
ΙΙΚανελλοπούλου 4'.Τ.Κ: 10177

ΚΟΙΝ:
.(Διευθυνση Διοικητικού στην οΠόία υπάγονται'

.' οι ενδιαφερόμενοι)

ΑΙΤΗΣΗ..: . '.... - .

. .»-ΠΩΝΎΜQ.:.~,,,.~-,-Ξ.Ξ;~~':;:'~.Ξ,,.:,c;.ΞΞΞ,,.ΞΞ':,;':.:-.~::_.:-'-ΣαςΧα;τα6έτω--φάτ<ελι:ηllΤΤCCαπ(Ιρ-αίτητιr-' _. ...., .~.
ΟΝΟΜΑ:.: : :, .. :................. δt1cάΙΟΜΎ1τΙικάκάι παρακαλώ, μεβά;σήτημε .

.ΟΝη¥Α MTP.9~: :.: :.;:.::....'μρψ.648ΟΙ2Ι628Ι8-4,2QΙΙανακοίνω.cτ/.σC¥.;.;όπως
Αρ. Δελ.Ί.:αυτΦριψς:, " "':';.:" ::. ~;' .:.~τ.άσ-.~iετην. (Ιίτησή'μόυ.Υια.τήν πι,ηρωση

. ΔΙνση KάτOιidαι;: •... : : :.... των πρoΚηρυσσoμZvων.θέσεων,' κατά σειρά
............................. '.. . .. .. προτεραιότητας: .

Aρι6:-~::;;;':--;-;-'---'-"'-"'" .' "0" •...•.•. ,-.- •. ", "1~.''''~,,--,.-, -- .. '-'- --_.--.'.--".--
•• ; ••••••• o.~ ••••••• ο •• ο,•••••••••••• 0:0' ο ο. :.0•.•ο. ο~ •• ο ο ο •

.Περωχή.:....... .................• .. 2.'- :: ......•.......... ; : ; , : __..;.
: τηλ. Κατοικίας: : :............. 3. . , : ................•.. : : .

Τηλ:Κινητό: : ,: : : ; .. :. Υ" .' .' -~"'~ .' .πηρετω ως υΙι.<.ιιιΑηι,,-,ςστ : .
. . .... :.- .. - ,'-. . .~.'. ... - - ,.

.._._-----_._--_._--_. -------

..... .. - -'.." ..' : ,. --'. ._.__~._.-..ι.._ .._, .. _.__ ....,.. ._-:-_. _

-----.----,,-..--.-.- --~.--..~-~--.--~--.-.--.:..Ξ~:~f~idi~~;Ξ.:::Ξ:.:~:~.ΞΞΞΞΞΞ:;:~:.::.~.---..- ..~-:-.:~,
Δfνση Εργασίας: ; , : .. :: .. αρ "., .

....---~~~~με:~~::~::...:.-.-.:.-.~-:.~.c~-~:.~..~... -...-~~...~'~~.'~~:fs::~-!~Ξ~Ξ::ΞΞΞ~Ξ~ΞΞΞ~'~~~=~=:..==:-,: :-~
-:~-~.~--~;-.._-_ .. _ ..-... -'." '..... ::.' .

_ ..•... - - -_ .. ~ _.- .. ".,., .._'--.-".- ' ..•..

.__~.~.:_i~~;~,-:~::':::...:1.~....;":'.._.:..'-..,..:._:~_.~;.i_~~~.~_~-.:._...:._. ~.. ..,' ._.~._.... _ .__ .__ , , :'... _.~., .;.:.... ..... _, .•...,__~ _

__._____ . ' . '.Επισ1ιναπτόriΕΥ~.ι\~καU)~τίκά:. __. . .,~ :_--'-__,.~_._
--..-------.---------- ----:-------: ..1..: : , ;, :: -'.., ::. '.

. .::-..:.:__-;'. " ...:~.2-,;:;:,.~•...••.•.~ό'-'''φ .•• '••••.••••• ~.~ •••••• 4 •••• ~ ••••••••••• ο ."..... •••••• •••• • .
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ΠΙΝΑΚΑΣ. ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:. ΑΔΑ: 4ΑΓΞΙ-66

. μαλιάδος 17 ,Αθήνα ,τ.κ.ΙI523

πουμπουλίνας 20"22,Αθήνα τ.κ.ι06 82

κτή Βασίλει&δη πέιραιάς ,τ.κ.18510

etλoKώστα 1Ο, 106 71 ΑΘΗΝΑ.

νδρέα Παπανδρέου 37 ,Μαρουσι
.Κ.15180

αρ.ΤρικούπηΙ82 ;Αθήνά τ.κ.Ι0178

. ειραιώς 40,Αθήνα Τ.ΚΙ Ο182 .

ριστοτέλους 17 ,Αθήνα τ.κ.ι Ο187

.χαρνών 2,Αθήνα Τ.ΚΙΟΙ 27

.. εσ'ογείων96,ΑθήναΤ.:Κ.1Ο1 27

ωτερικών ,Αποκέντρωσης και rb:... τ..αδίου 27,Αθήνα Τ-Κ.ΙΟ.Ι 83 Αθήνα
:φόνικής ..

ιακύβέρνησης!Γ Γ.Τοπικής Αυτοδιοίκησης

. ΙKΌνdμι~ων. ίκης5~7,Aθήνα Τ.Κ.1Ο180 .

ωτερικών - .Σoφίciς 1 ,Αθήνα τ.κ.ι 06 71

εντάγωνο ,Αθήνα τ.κ.Ι556Ι.

εσοΥείων 119,Αθήνα τ.κ.1Ο1Ι92Ι. κονομίας ,Αντα.γωνιστίκότηταςκαι
αυτιλίας

.εριβάλλοντος,Ενέργειας κα.ι Κλιματικής
λλαγής

αιδείας,Δια Βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων

ποδο:μών ,Μεταφορ(fJν και Δικτύων.

ργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

γείας και :ΚOίνωVικήςΑλληλεΥΥύής

Υροτικής Ανάπτυξης κάι Τροφίμων

ικαΙΟm)νης ,Διαφάνειας και ΑνθρωΠίνων
ΙΚ&Ιω μίiτωy . .. .

2

4

5

6

7

Α.Όλα τα Υπουργεία "Διευθύνσεις Διοικητικού

(με την παράκληση να κοινοποιηθείάμεσ'α η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά
υ εσίε ΝΠΔ.Δ.& κ αΤΙKάN.r.ί.ΙΔ./Δ.E.K.o.

α/α ΟΥΡΓΕιο . lrαχ.Δινση

1 σωτερικώ" ,Αποκέντρωσης και .Σοφίας 15,Aefινα Τ.Κ.Ι06 74
λεκΤΡdνικής
ιακυβέρνησης

9

10

11

12

13

. 8

ι
14. [10λιτισμου και Τουρισμου ..

15 Ι" ιiλλασίων ΥΠοθέσεων ,Νήσων καίΑλιείας'

16 .. πίΚρατείας παρά τω ΠρωθυπoυργCΔ .

Β: Όλες τις Περιφέρειες - Δτέυθυνσειι; Διόικητικού.

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρουσα σε όλες τις

εποπτευόu.εvεc άπό άυτάυΠ11Ωεσίεc, Ν.ΠΔ.Δ. & Κ1ατικά Ν.Π,ΙΔ./Δ.Ε.Κ.ο.)
. α.α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. .Ταχ.Δlνση
1 Ανατ.Μακεδονίας & Θράκης Γ.Κακουλίδου 1, 69 1ΟόΚομοτηνή

2 κεντριΚής MαKέδOνίciς Καθ.Ρωσσ!δη 11,540 08Καλάμαριά, .'
Θεσσαλονίκη

3 Δυτικής Μακεδονίας Περίοχή ΖΕΠ, 50100 Κοζάνη
. ,

4 Ηπείρου Β.Ηπείρου 20, 45 445 Ιωάννινα

5 Θεσσάλίας Σωκράτουςlll, 41336 Λάρισά



, ..
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ΑΔΑ: 4ΑΓΞΙ-66
6 ιονίων Νψ,ων ' π.Ανάκτορα 49,49 100Κέρκυρα

, .
, . . .f..

7 Δυτικής Ελλάδας, .Ν:Ε.σ Πατρών, Αθηνών 69.71, 26 442
Πάτρα

" .
8 Στερεάς Ελλάδας Υψηλάντη 1,35100 Λαμία'

9 Απικής Κατεχάκη 56, 11525 Aeήνα ,

10 ,ΠέλoπoWΉσoυ .. ,
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100
Τρίπολη

,

11 Βορείου Αιγαίου 'Π. KoυVΤoυριώτoυ77, 81 100 Μυτ!ληνη,.
,

12 Νοτίου AΙγαίbυ Ακτή Παπάγου, 84 100Ερμούπολη Σύρος

13 Κρήτης ΙΊλ. Κουντουριώτη, 71 202 Ηράκλειο
,κρητής

Γ.Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
(με την παράκληση να, κοινΟΠΟΙ1'jθείάμεσα η παρούσα σε όλες τις

"

" έποπτευόμ,ενεο'από αυτά υπnoεσίεo, Ν.π.Δ.Δ. & κ ατικά Ν.Π.Ι.Δ./Δ.Ε.κ.σ)
α.α .. ΑΝΕΞΑΡΤΠΤΠ'ΑΡΧΗ Ταχ.Δινση,
1 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογή, Πουλίού 6; 115 23Αθήνα

προσωmκού (ΑΣΕΠ)
2 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Ιερού Λόχου 3, 15124 Μαρούσι

Εmκοινωνιών ..
3 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Λεωφ.κηφισίας 1-3, 115 23 ΑμπελόΚηποι

,

,Π~οσωmicού Χαρακτήρα A~να ,

5 Εθνική Επιτροπή TηλεmKoινωνιών & Λ.Κηφισίάζ 60,15125 Μαρούσι Aeήνα
.TαχlJδρoμείων (£ΕΠ)

6 ' EθVΙKόΣυμβoύλΙόΡαδιοτηλεόρασης Αμερικής 5 & πανεπιστημίου, 105 64
(ΕΣΡ) Αθήνα

7 Επιτροπή Προστασίας Ανταγων'ίσμού 'Κότqi.κα jA & Πατησίων;'1Ο4 34Αθήνα.
ι,

8 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πείραιώζ 132,11854 Αθήνα
..

9 ΣυνήγορΟς του Κατανάλωτη, Λλλε~άνδρας 144, 11471 Αθήνα
..

ιό Συνήγορος του Πολίτη, Χ.Μέξη 5, 11528 Ιλίσια Aeήνα
,
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