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KOINH ΑΠΟΦΑΗ

ΘΔΜΑ: Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ αλάδεημεο ππνηξόθσλ εζσηεξηθνύ από ηα
έζνδα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο «ΙΑΛΔΜΟΤ ΚΤΠΡΙΑΝΙΓΗ», αθαδ.έηνπο 2009-2010.
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ύκθσλα κε:
1.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 51-62 ηνπ Αλ.Ν. 2039/39(ΦΔΚ 455), όπσο απηέο
ηξνπνπνηήζεθαλ.
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 1 ηνπ Ν. 1473/1984 (ΦΔΚ 127Α).
3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ.1 ηνπ Ν. 1583/1985 (ΦΔΚ 222Α).
4.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3549/2007 (ΦΔΚ 69Α)
5.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β. Γ/ηνο 5/12-9-1940(ΦΔΚ 290).
6.Σν αξηζκ. 263/26-3-1974 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 92Α) «πεξί ππαγσγήο ππό ηελ άκεζν
δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ Ιάιεκνπ Κππξηαλίδε».
7.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.185/2009 (ΦΔΚ 213 Α΄) «Αλαζύζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ, ζπγρώλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε ηα Τπνπξγεία
Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία
ηνπ ζε «Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, κεηαηξνπή ηνπ
Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ππαγσγή
ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο».
8.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.187/2009 (ΦΔΚ 214 Α΄) «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ θαη
Τθππνπξγώλ».
9.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 189/2009 (ΦΔΚ 221 Α΄) «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή
αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ».
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10.Σελ αξηζκ. 1031379/853/Β0011/8-395 θνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Οηθνλνκηθώλ «πεξί επσθειέζηεξεο δηάζεζεο ησλ εζόδσλ
ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ιάι. Κππξηαλίδε»
11.Σνπο όξνπο ησλ από 1-5-1965, 21-3-1968 θαη 25-3-1972 δηαζεθώλ ηνπ Ιάιεκνπ
Κππξηαλίδε.
12.Σελ αξηζκ. 4582/1994 απόθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ «πεξί επσθειέζηεξεο
δηάζεζεο ησλ εζόδσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ιάι. Κππξηαλίδε»
13.Σελ αξηζκ. 15/28-5-2010 Γλσκνδόηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθώλ Κιεξνδνηεκάησλ.

Απνθαζίδνπκε
Πξνθεξύζζνπκε δηαγσληζκό γηα ην αθαδ. έηνο 2009-2010 ζε βάξνο ησλ εζόδσλ ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο «ΙΑΛΔΜΟΤ ΚΤΠΡΙΑΝΙΓΗ» γηα ην δηνξηζκό:
α) Έμη (6) ππνηξόθσλ αξξέλσλ θνηηεηώλ Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ, απνθνίησλ
ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πεξηθέξεηαο ηέσο
Γηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο, κνλίκσλ θαηνίθσλ ηέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο.
β) Σξηώλ (3) ππνηξόθσλ θνηηεηξηώλ Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ, απνθνίησλ
ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πεξηθέξεηαο ηέσο
Γηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο, κνλίκσλ θαηνίθσλ ηέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο.
Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζηελ Αζήλα, ζηηο 11 Ινπιίνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
08.00π.κ. ζην θηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
από Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8
θαη 9 ηνπ Β.Γ/ηνο 5/12-9-1940 «πεξί ηνπ ηξόπνπ παξνρήο ππνηξνθηώλ….. θιπ».
Οη ππνςήθηνη ζα εμεηαζηνύλ σο εμήο:
1.Οη θνηηεηέο ηεο Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηαθνύ Σνκέα πνπ
εηζήρζεζαλ:
Α) Με ην ζύζηεκα ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ή ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ, ζα εμεηαζζνύλ
γξαπηά ζηελ Νενειιεληθή Γιώζζα (Έθθξαζε- Έθζεζε) θαη ζ’ έλα αθόκα κάζεκα, ζηελ
ύιε ηεο Γ΄ ηάμεο Λπθείνπ ηνπ ζρνι. έηνπο 2008-2009, σο αθνινύζσο:
α) ηελ Ιζηνξία Καηεύζπλζεο, όζνη πξνέξρνληαη από ηε Θεσξεηηθή Καηεύζπλζε.
β) ηε Φπζηθή Καηεύζπλζεο, όζνη πξνέξρνληαη από ηε Θεηηθή ή ηελ Σερλνινγηθή
Καηεύζπλζε.
Β) Με ην ζύζηεκα ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ. νκάδα Β΄) ζα εμεηαζζνύλ
ζηε Φπζηθή ΙΙ θαη ζηε Νενειιεληθή Γιώζζα ζηελ ύιε ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. νκάδα Β΄ηνπ
ζρνι. έηνπο 2008-2009.
Γ)Με ην ζύζηεκα ησλ Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Δθπαηδεπηεξίσλ (ΣΔΔ Β΄
Κύθινο πνπδώλ), ζα εμεηαζζνύλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηα Νέα Διιεληθά ηνπ Β΄ Κύθινπ
πνπδώλ ζηελ ύιε πνπ δηδάρηεθε ηελ ηειεπηαία ρξνληά ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΔΔ (γηα ηα
Ηκεξήζηα ΣΔΔ ην 2007-2008 θαη γηα ηα Δζπεξηλά ΣΔΔ ην 2008-2009).
Γ)ηα Σκήκαηα Δηθαζηηθώλ Σερλώλ ή Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ
ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζα εμεηαζηνύλ ζηελ εθηέιεζε εηθαζηηθνύ έξγνπ από πξόηππν θαη
ζηελ Νενειιεληθή Γιώζζα (Έθθξαζε-Έθζεζε) ζηελ ύιε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2008-2009.
Δ)ην Σκήκα Ξέλσλ Γισζζώλ, Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ινλίνπ
Παλ/κίνπ, ζα εμεηαζηνύλ ζε κία από ηηο μέλεο γιώζζεο Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή,
Ιηαιηθή, Ιζπαληθή, ζύκθσλα κε δήισζή ηνπο θαη ζηελ Νενειιεληθή Γιώζζα (΄Δθθξαζε –
Έθζεζε) ζηελ ύιε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2008-2009.
2.Οη Έιιελεο ηνπ Δμσηεξηθνύ θαη ηα ηέθλα Διιήλσλ Τπαιιήισλ ηνπ
Δμσηεξηθνύ ζα εμεηαζηνύλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, σο εμήο:
Α) Οη ππνςήθηνη ησλ θαηεγνξηώλ 1 ( ηέθλα Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνύ απόθνηηνη
Διιεληθώλ Λπθείσλ) θαη 2 ( ηέθλα Διιήλσλ Τπαιιήισλ απνζπαζκέλσλ ζε Διιεληθέο
Γεκόζηεο Τπεξεζίεο ζην Δμσηεξηθό ή ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνύο ζηνπο νπνίνπο κεηέρεη
θαη ε Διιάδα, απόθνηηνη Διιεληθώλ Λπθείσλ) ζα εμεηαζηνύλ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα
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ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ή ηνπ Γεληθνύ
Λπθείνπ πνπ εηζήρζεζαλ ζηε ρνιή πνπ
θνηηνύλ, σο αθνινύζσο:
Γξαπηά ζηελ Νενειιεληθή Γιώζζα (Έθθξαζε-Έθζεζε) θαη ζ’ έλα αθόκα κάζεκα:
α) ηελ Ιζηνξία Καηεύζπλζεο, όζνη πξνέξρνληαη από ηε Θεσξεηηθή Καηεύζπλζε.
β) ηε Φπζηθή Καηεύζπλζεο, όζνη πξνέξρνληαη από ηε Θεηηθή Καηεύζπλζε ή ηελ
Σερλνινγηθή Καηεύζπλζε.
ζηελ ύιε ηεο Γ΄ηάμεο Λπθείνπ ηνπ ζρνι. έηνπο 2008-2009.
Β) Οη ππνςήθηνη ησλ θαηεγνξηώλ 3 θαη 4 θαη 5 ( Έιιελεο απόθνηηνη Ξέλσλ
ρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην Δμσηεξηθό) ζα εμεηαζηνύλ γξαπηά ζηε Νενειιεληθή
Γιώζζα (Έθθξαζε-Έθζεζε) ζηελ ύιε ηεο Γ΄ ηάμεο Λπθείνπ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2008-2009
θαη ζε κία από ηηο μέλεο γιώζζεο Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ιηαιηθή, Ιζπαληθή.
Η βαζκνινγηθή θιίκαθα είλαη 0-20. Δπηηπρώλ ζεσξείηαη εθείλνο ν νπνίνο ζπγθεληξώλεη
κέζν όξν βαζκνινγίαο θαη ζηα δύν καζήκαηα ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξα (14). ε
πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη δεκόζηα θιήξσζε. Καηά ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή έγγξαθεο έλζηαζεο εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ
εκέξα ηνηρνθόιιεζεο ηνπ πξαθηηθνύ έθδνζεο απνηειεζκάησλ. Αλαζεώξεζε γξαπηώλ
δελ πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Η κεληαία ρνξεγία είλαη εθαηόλ νγδόληα (180) Δπξώ. Η θαηαβνιή ηεο ππνηξνθίαο ζα
αξρίζεη από ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2009-2010 θαη ζα δηαξθέζεη σο ην ηέινο
ησλ θαλνληθώλ ζπνπδώλ ησλ ππνηξόθσλ ζην Tκήκα ή ηε ρνιή πνπ θνηηνύλ, εθόζνλ ζα
έρνπλ θαιή επίδνζή, δει. ζα επηηπγράλνπλ ζηα 2/3 ησλ καζεκάησλ, (αλάινγα κε ην
πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο ρνιήο πνπ θνηηνύλ), ζε θάζε εμεηαζηηθή
πεξίνδν, δηαθνξεηηθά ζα δηαθόπηεηαη.
Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο
αηηήζεηο ηνπο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γ/λζε
Γηνηθεηηθνύ, Σκήκα Γηαρ/ζεο θαη Μηζζ/ζίαο, Γξαθείν Κιεξνδνηεκάησλ (αξ. γξαθ. 2045
όξνθνο 2νο ), ην αξγόηεξν είθνζη (20) εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, δει. κέρξη θαη ηελ 20ε Ινπλίνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη λα
αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά ην Σκήκα ή ηε ρνιή ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ
Παλεπηζηεκηαθνύ Σνκέα πνπ θνηηνύλ, ηελ Καηεύζπλζε ζπνπδώλ ζηελ νπνία αλήθαλ θαη
ην αληίζηνηρα εμεηαδόκελν κάζεκα, ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπο θαη ην ηειέθσλν.
Οη αηηήζεηο ζα ζπλνδεύνληαη από ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ, ησλ γνλέσλ
ή θαη ησλ παππνύδσλ ηνπ, όπνπ απηό απαηηείηαη, από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη:
α) ε ειιεληθή ηζαγέλεηα ή ε ειιεληθή θαηαγσγή ηνπ θαη ν ηόπνο θαηαγσγήο (ηόπνο
γέλλεζεο)
β) ε ειηθία ηνπ πνπ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 36 ρξόλσλ.
2. Βεβαίσζε Γήκνπ ή Κνηλόηεηαο πεξηθέξεηαο ηέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο όηη
είλαη κόληκνο θάηνηθνο.
3.Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ Σίηινπ Απόιπζεο από ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθ/ζεο
ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πεξηθέξεηαο ηέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο, κε βαζκό
ηνπιάρηζηνλ «Πνιύ Καιά» θαη δηαγσγή ηνπιάρηζηνλ «Κνζκία», ζύκθσλα κε ην νπνίν
έγηλε εγγξαθή ζην Σκήκα ή ηε ρνιή πνπ θνηηά.
4.Βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθό ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ όηη έρεη εγγξαθεί θαη
θνηηά ν ππνςήθηνο.
5.Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ γηα ην νπνίν ζα γίλεη απηεπάγγειηε αλαδήηεζε
από ηελ Τπεξεζία καο.
6.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ ππνςεθίνπ όηη δελ έιαβε νύηε ιακβάλεη
ππνηξνθία γηα ηηο ίδηεο ζπνπδέο από ηελ ίδηα ή άιιε θιεξνλνκηά, θιεξνδνζία, ή
δσξεά θαη όηη δελ έρεη εθπέζεη ιόγσ ππαηηηόηεηάο ηνπ από ππνηξνθία ε νπνία ηνπ έρεη
απνλεκεζεί πξνεγνπκέλσο.

ΑΔΑ: 4ΑΘΘ9-1Η
4
Πξνθεηκέλνπ δε πεξί ππνςεθίσλ ησλ θαηεγνξηώλ 2 Α θαη 2 Β ζα πξέπεη λα δεισζεί ε
θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. Δπηπιένλ όζνη από ηνπο ππνςήθηνπο ηεο θαηεγνξίαο 2 Α,
αλ θαη έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην Λπθείνπ από ηελ Διιάδα, όκσο είραλ θνηηήζεη ζε
ηξεηο ή ηέζζεξεηο ηάμεηο δεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο ζε αληίζηνηρν Διιεληθό ή μέλν ζρνιείν
πνπ ιεηηνπξγεί ζην εμσηεξηθό, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε απνθνίηεζεο.
΄Οζνη από ηνπο ππνςήθηνπο ηεο θαηεγνξίαο 2 Β έρνπλ απνιπηήξην ηεο αιινδαπήο, ζα
πξέπεη επηπιένλ λα πξνζθνκίζνπλ Βεβαίσζε αλαγσγήο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ
απνιπηεξίνπ ηεο αιινδαπήο ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα από ηε Γ/λζε Παηδείαο
Οκνγελώλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπ/ζεο (ΓΙ.Π.Ο.Γ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ηει.
210.3442291) ή από ηα Γξαθεία θαη Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηεο εκεδαπήο.
Δπηπιένλ νη ππνςήθηνη ησλ θαηεγνξηώλ 1 Δ θαη 2 Β ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ηελ
μέλε γιώζζα ζηελ νπνία επηζπκνύλ λα εμεηαζηνύλ.
Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ ππέβαιαλ πιήξε ηα νξηδόκελα
δηθαηνινγεηηθά κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, κπνξνύλ λα ηα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ηα
ππνβάινπλ ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή έσο θαη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πξηλ από
ηελ έλαξμή ηνπ.
Σν θείκελν ηεο Πξνθήξπμεο ζα θαηαρσξηζηεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ www.minedu.gov.gr/Πξνθεξύμεηο-Γηαγσληζκνί/Τπνηξνθίεο-Κιεξνδνηήκαηα,
όπνπ ήδε έρνπλ θαηαρσξηζηεί ε έληππε αίηεζε θαη ε ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε
ην πξνβιεπόκελν από ην λόκν θείκελν.
Πεξίιεςε ηεο παξαπάλσ πξνθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί δύν θνξέο ζε δύν εθεκεξίδεο
ησλ Αζελώλ.
Η ΤΠΟΤΡΓΟ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ
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ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1) Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ
Γ/λζε 11ε - Σκήκα Β΄- Άκεζε δηαρ/ζε
Κνισλνύ 2 - ΣΚ 101 84 ΑΘΗΝΑ
2) Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο
Κέληξν Πιεξνθόξεζεο
Αραξλώλ 417
111 43 ΑΘΗΝΑ
3) Παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο κε ηελ παξάθιεζε α) λα ηελ ηνηρνθνιιήζνπλ θαη λα καο
ζηείινπλ απνδεηθηηθό ηνηρνθόιιεζεο θαη β)λα ελεκεξώζνπλ ηα γξαθεία
δηαζύλδεζήο ηνπο.
4) Παλεπηζηεκηαθή Λέζρε
Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ηαδηνδξνκίαο
Ιππνθξάηνπο 15
106 79 ΑΘΗΝΑ
5) Αλσηάηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο
Πιαηεία Διεπζεξίαο 22
105 53 ΑΘΗΝΑ
6) Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην
Πιεξνθνξίεο θαη Νέεο Σερλνινγίεο
Μεζνγείσλ 396 - ΣΚ 153 41 ΑΘΗΝΑ
7) Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο
Γξαθείν ρέζεσλ κε θνηηεηέο
Μεηξνπόιεσο 12-14
105 63 ΑΘΗΝΑ

Δζσηεξηθή Γηαλνκή
1. Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ
Σκήκα Γηαρ/ζεο θαη Μηζζ/ζίαο
Γξαθείν Κιεξνδνηεκάησλ (20)
2. Γ.Δ.Π.Ο. (5)

