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1. Σε ouvfxεlα αvωτtρω αxπlκοθ εγγραφoU σαζ, 6σov αφορ6 ηv πρoκηρuξη δ0o xtλt6δωv (2000) θ6αεωv

μovΙμων ιoτρΦν.oδovπ6τρωv , oOμφωvo με τo π,δ. 19712008 (ΦΕK 261122.12.2ο08) , σαζ γvωστοπolo0με 6τt η
υηρεoiο μoζ εχεl αρ1Ιoεl vα επε$ργαζεTαl τo υπoβληθtv oxiδro πρoκηρυξ1g. H δrαδlκοoΙα εγκρioεωg αυτor] εκ

μtρoυg τoυ AΣEΠ θα oλoκληψθεi ευθ0E u.η δlευκρινloτo0v τα κατωτiρω τlθiμεvα ζητηματα:

α)Δεv ixεt ouμπερlληφΘεi η μiα (1) θ6αη Γvαθoxεlρoυργo0 αrο o0voλo του κλοδoυ ΠE oδοιrrdτρωv.

β)Σε καΘε νoμρ1iο καl εtδrκ6πμ αrα vηoI6 θα πρiπεr vα αvαφfρεται η π6λη πoυ εδρε0εt τo κατααιημα τoυ

lKΑ, γlο τo oπoio πρoκηρ0ooovrαr θtoεlg.

γ)Aπαlτεiται ατο τηv πρoκηρufi πoββoλo δfκα πθιrrε (15) καl oοραvrα (40) ευΦ οvτiοτolxα για τηv

υπoβoλη τωv otηoεωv Kαt τωv εvσrdσεωv, εvΦ δεv πρoβλ€τεταl α,o υπδψη πρoεδρικ6 δloταγμα,

δ)Ooov αφoρ6 τηv υπoβoλη τωv επ|σrημovικΦv εργααΦv θα πρ6πεl vo αναφθμται ρητΦE σε πo|εζ
περrτπΦoεl5 υπoβοΜovταl καt πkξ, Φμφωvα με τo 6ρθρo 3 τoυ πφεδρrκo0 δroταγματοE.

ε) Στη Δniκηη τoυ IM"ETAΜ θα πρθπεl vα αvoρηθo0v 6λol oι π[vοκε6 τoοo αv6 εlδικoτητα αvα φΘivoυoα
oεlρ0 βαθμoλoγiαE , 6oo και ovα Νoμαρxiα καθΦg καl ol πivακεE δloριαrtωv πρoκεlμ€voυ vο uτoβληΦ0v εvαrαoεl6.

αr) Δεv πρoβλiτεταt απ6 τo uπ6ψη πρoεδρικo δtαταγμo o 1ρ6vog τη5 lox0η τωv oρIαrlκΦν πtγακωv
κατθταξη6 τωv θfαεωv |ατρlκo0 καl oδoyτlατρrκo0 πρooωπlκο0 βαoεl τωv oπoiωv θα κoλ0τπowαl oι θioεtg τωv
ε l δ l κoτητωv πoυ κεvo0vτo t, στ|ζ ττερ |πTΦoεl g αvαπληρΦσεωv.

. ,, 2. Παρακαλo0με γlα τlg δικi5 oαE εviργεrεE. .
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