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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική
Διαχείριση Αιτήσεων Μεταβίβασης Αδειών Κατασκευών Κεραιών και των Ενημερώσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) της
παρ. 9α του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.
Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη
της Ξάνθης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 121/2016,
122/2016 και 123/2016 αποφάσεις του οικείου
Δημοτικού Συμβουλίου.

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209779/Ζ1/23-12-2014
(ΦΕΚ τ.Β’ 3672/31-12-2014) υπουργικής απόφασης
που αφορά στην αναμόρφωση του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Αυτοματισμού» του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’
αριθμ. 19239/19-10-2015 (ΦΕΚ τ.Β’ 2352/2-11-2015)
απόφαση του Πρύτανη του ΕΜΠ.

4

Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων ΟΛΒ Α.Ε. για το Β’
εξάμηνο έτους 2016.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ. 49858/
3536/29/6/2016 απόφαση ασκούντος καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Αρ. Φύλλου 2654

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 770/2
(1)
Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική
Διαχείριση Αιτήσεων Μεταβίβασης Αδειών Κατασκευών Κεραιών και των Ενημερώσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
της παρ. 9α του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012), και ιδίως το άρθρο 1, το
άρθρο 12, παραγρ. λα' και το άρθρο 30, ιδίως την παρ. 17,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν. 4313/2014
(ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014),
β. το Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών,
Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014), και ιδίως το κεφάλαιο Ζ',
γ. το Ν. 4053/2012 "Ρύθμιση και λειτουργία της Ταχυδρομικής Αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 44/Α/7.3.2012), και ιδίως το
άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του
Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/24.03.2014),
δ. το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α/2000), όπως ισχύει,
ε. το Ν. 4014/2011 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 209/Α/21-4-2011),
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στ. το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/2011),
ζ. την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. οικ. 174610/
1-9-2014 "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για
έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του
παραρτήματος XII της υπουργικής απόφασης 1958/2012
(Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει." (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014),
η. την υπουργική απόφαση αριθμ. 15277/23-3-2012
"Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης
από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης
επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών
Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012
(ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του
Ν. 4014/2011" (ΦΕΚ 1077/Β/9-4-2012),
θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 672/1/13-11-2012 «Έναρξη Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής
Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών Κατασκευών Κεραιών» (ΦΕΚ 3295/Β/11-12-2012),
ι. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά»
(ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012),
ια. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 746/4/22-1-2015 «Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων
Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
και Τυποποιημένων Δηλώσεων Τροποποίησης Κεραιοσυστημάτων» (ΦΕΚ 277/Β/25.2.2015),
ιβ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ότι η διαδικτυακή εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ δύναται να χρησιμοποιηθεί:
• για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση αιτήσεων μεταβίβασης αδειών κατασκευών κεραιών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ
661/2/19-7-2012 «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012),
• για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση ενημερώσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
(ΕΕΑΕ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9α του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012, όπως προστέθηκε με την παρ.
10 του άρθρου 60 του Ν. 4313/2014,
• για την ηλεκτρονική υποβολή εκτός της διαδικασίας
υποβολής ολοκληρωμένου φακέλου και διαχείριση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και δηλώσεων
υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που
αφορούν σε κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας.
Άρθρο 2
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων
Μεταβίβασης Αδειών Κατασκευών Κεραιών
1. Το ΣΗΛΥΑ παρέχει τη δυνατότητα στους κατόχους
αδειών κατασκευών κεραιών να καταχωρίσουν με ηλε-
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κτρονικό τρόπο τα στοιχεία των αιτήσεων μεταβίβασης
αδειών κατασκευών κεραιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 14 της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012.
2. Μετά την τελική υποβολή της αίτησης μεταβίβασης,
που μπορεί να γίνεται από τελικούς χρήστες του ΣΗΛΥΑ
με ρόλο τεχνικού υπευθύνου, αποδίδεται αυτόματα
αριθμός πρωτοκόλλου και το περιεχόμενο της αίτησης
δεν τροποποιείται.
3. Το ΣΗΛΥΑ παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΕΤΤ:
i. να εξετάζει μέσω διαδικτυακής πρόσβασης την αίτηση μεταβίβασης και τα συνοδευτικά έγγραφα,
ii. να ενημερώνει το ΣΗΛΥΑ με το αποτέλεσμα της εξέτασης επισυνάπτοντας τυχόν έγγραφα ή / και διοικητικές
πράξεις,
iii. να επιστρέφει μέσω του ΣΗΛΥΑ την αίτηση στον
αιτούντα για την παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων
πληροφοριών.
4. Το ΣΗΛΥΑ τηρεί με ηλεκτρονικό τρόπο το ιστορικό
κάθε αίτησης μεταβίβασης που περιλαμβάνει τις πράξεις
που γίνονται κατά την εξέταση μίας αίτησης μεταβίβασης. Το ιστορικό είναι διαθέσιμο σε όλους του χρήστες
που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης
της αίτησης.
5. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική
υποβολή και διαχείριση αίτησης μεταβίβασης άδειας
κατασκευής κεραίας μέσω του ΣΗΛΥΑ είναι:
i. να μην εκκρεμούν στο ΣΗΛΥΑ άλλες αιτήσεις ή/και
δηλώσεις για την κατασκευή κεραίας στην οποία αφορά
η αίτηση μεταβίβασης άδειας κατασκευής κεραίας,
ii. πριν τη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, να έχουν
εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ τόσο ο φορέας που είναι κάτοχος
της μεταβιβαζόμενης άδειας όσο και ο φορέας στον
οποίο, σύμφωνα με την αίτηση, πρόκειται να μεταβιβαστεί η άδεια.
6. Μετά την έκδοση της απόφασης μεταβίβασης της
άδειας κατασκευής κεραίας, ο φορέας από τον οποίο
μεταβιβάζεται η άδεια διατηρεί την πρόσβαση μέσω του
ΣΗΛΥΑ στην αίτηση μεταβίβασης και σε κάθε αίτηση/
δήλωση έχει προηγηθεί αυτής, εξαιρουμένης της άδειας
κατασκευής κεραίας, ως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν σχετικών δηλώσεων/αιτήσεων, ενώ ο φορέας στον
οποίο μεταβιβάζεται η άδεια αποκτά αποκλειστική πρόσβαση μέσω του ΣΗΛΥΑ στην άδεια κατασκευής κεραίας, ως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών
δηλώσεων/αιτήσεων.
Άρθρο 3
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Ενημερώσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) της παρ. 9α του άρθρου 30 του Ν.
4070/2012
1. Το ΣΗΛΥΑ παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
διαχείρισης των ενημερώσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9α του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012,
όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 60 του
Ν. 4313/2014 και ιδίως παρέχει:
• στην ΕΕΑΕ τη δυνατότητα να ενημερώνει την ΕΕΤΤ και
τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας περί της αναγκαιότητας κατάθεσης διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών,
καθώς και τη δυνατότητα εξέτασης της υποβαλλόμενης
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από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας μελέτης ραδιοεκπομπών.
• στην ΕΕΤΤ τη δυνατότητα να ενημερώνει τον κάτοχο
της κατασκευής κεραίας περί της αναγκαιότητας κατάθεσης διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών ή / και
περί της αναγκαιότητας διακοπής της λειτουργίας της
κατασκευής κεραίας.
• στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας τη δυνατότητα
να υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ μελέτη ραδιοεκπομπών προκειμένου να εξεταστεί από την ΕΕΑΕ και να ενημερώνει
την ΕΕΤΤ περί της διακοπής της λειτουργίας της κατασκευής κεραίας.
2. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας δύναται να
χρησιμοποιεί το ΣΗΛΥΑ προκειμένου να ενημερώνει την
ΕΕΤΤ, εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 9α του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012,
όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 60 του
Ν. 4313/2014, και σε άλλες περιπτώσεις που βάσει της
κείμενης νομοθεσίας οφείλει να ενημερώνει την ΕΕΤΤ
αναφορικά με κατασκευές κεραιών για τις οποίες διαπιστώνει την αναγκαιότητα σύνταξης μελέτης ραδιοεκπομπών ή/και υπέρβαση των ορίων έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Άρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις - Έναρξη Ισχύος
1. Για τους αιτούντες και τους φορείς του δημοσίου
τομέα και τους τελικούς χρήστες αυτών που έχουν εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας
δεν απαιτείται η εκ νέου εγγραφή τους στο ΣΗΛΥΑ για
τη συμμετοχή στις διαδικασίες που περιγράφονται στην
παρούσα απόφαση.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2521
(2)
Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην
πόλη της Ξάνθης, σύμφωνα με τις υπ' αριθ.
121/2016, 122/2016 και 123/2016 αποφάσεις
του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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3. Το Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».
4. Την υπ' αριθ. 54218/11-07-2013(ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
5. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
11 του Ν. 3082/2001 και το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».
6. Το υπ' αριθ. 15109/13-5-2013 έγγραφο δ/νσης οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
7. Την με αριθ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24Α/6-2-2014) Π.Υ.Σ.
«Αποδοχή παραιτήσεων των Γ. Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».
8. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/14-4-2014)
που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση
είναι κενή.
9. Τις με αριθμ. πρωτ. 6870/25-02-2016 και
5186/12.02.2016 και 57110/07.12.2015 αιτήσεις των
Αντώνιου Δόντζιου, Ευάγγελου Χ" Ιωάννου και Ηλία
Ηλιάδη προς το Δήμο Ξάνθης σχετικά με τη διαμόρφωση δύο (2) θέσεων ΑμεΑ μη αποκλειστικής χρήσης και
μίας (1) θέσεως φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση
των παρόδιων καταστημάτων στην πόλη της Ξάνθης.
10. Τις με αριθμ. πρωτ. 7858/3.3.2016, 10135/22.3.2016
και 5049/12.2.2016 αναφορές της Δ.Τ.Υ. - Δ. Ξάνθης προς
το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, με τις
οποίες ζητείται γνωμοδότηση επί των εισηγούμενων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με συνημμένες τις σχετικές
τεχνικές εκθέσεις και τα απαραίτητα οριζοντιογραφικά
αποσπάσματα αποτύπωσης σήμανσης, όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την παραπάνω υπηρεσία.
11. Τις με αριθ. 35/2016, 36/2016 και 55/2016 ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Ξάνθης όπως κοινοποιήθηκαν προς γνωμοδότηση στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.
12. Τις με αριθ. 36/2016, 37/2016 και 43/2016 ομόφωνες αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Ξάνθης για εισήγηση προς το Δ.Σ. Ξάνθης, σχετικά με
τις επί τω θέματι ρυθμίσεις.
13. Το με αριθ. 2521/27-6-2016 έγγραφο του Δήμου
Ξάνθης, με τα οποίο διαβιβάζονται στην υπηρεσία μας
οι υπ' αριθ. 121/2016, 122/2016 και 123/2016 ομόφωνες
αποφάσεις του Δ.Σ. Ξάνθης, σχετικά με την εφαρμογή
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στο Δήμο Ξάνθης:
1. Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ μη αποκλειστικής/ατομικής χρήσης, δίπλα σε προϋπάρχουσα
θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 40 Εκκλησιών 4.
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2. Διαμόρφωση θέσεως φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων για την εξυπηρέτηση των παρόδιων καταστημάτων (μη αποκλειστικής χρήσης) επί της οδού Ζωαγοράς, η οποία μετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων θα εξυπηρετεί και την στάθμευση Ι.Χ.
οχημάτων.
3. Διαμόρφωση θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ μη αποκλειστικής/ατομικής χρήσης, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, σε τμήμα της νησίδας έναντι της οικίας του αιτούμενου.
Η απόφαση αυτή χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή/και των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
2. Ο Δήμος Ξάνθης είναι αρμόδιος για την υλοποίηση
των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Κατά της απόφασης δύναται να ασκηθεί προσφυγή
ενώπιον του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων, εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από
την παραλαβή της. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να Βαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 2654/26.08.2016

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α'), του άρθρου 5 παρ. 8 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α') και του άρθρου 34 παρ. 2
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α')
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223, τ.Α')
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α').
6. Την υπ' αριθμ. 5-1-2015 απόφαση Διορισμού Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΦΕΚ τεύχος
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης
Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
758/23-10-2015).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4316 (ΦΕΚ τ. Α' 270/24-12-2014)
άρθρο 73 παρ. 6 «Ρύθμιση Θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
8. Την υπ' αριθμ. 209779/Ζ1/23-12-2014 (ΦΕΚ τ.Β'
3672/31-12-2014) υπουργική απόφαση που αφορά
στην αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Αυτοματισμού»
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 19239/19-10-2015 (ΦΕΚ τ.Β'
2352/2-11-2015).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της 4ης/2015-16/
5-2-2016 συνεδρίασης της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Συστήματα
Αυτοματισμού».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 3η/17-6-2016).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε τα άρθρα 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων»
και 12 «Μεταβατικές Διατάξεις» της υπ' αριθμ. 209779/
Ζ1/23-12-2014 (ΦΕΚ τ.Β' 3672/31-12-2014) υπουργικής
απόφασης που αφορά στην αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Αυτοματισμού» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ.
19239/19-10-2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2352/2-11-2015) απόφαση
του Πρύτανη του ΕΜΠ, ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/15-7-2008 (ΦΕΚ τ.Α'
148/16-7-2008) και ιδίως το άρθρο 6, θεσμικό πλαίσιο
για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008
(ΦΕΚ 177 τ.Α/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156 τ.Α/4-09-2009) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις σπουδών,
Κατεύθυνση Α: Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής
και Κατεύθυνση Β: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και
Ρομποτικής.
2. Για την απόκτηση του ΜΔΕ, απαιτείται: α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα στο Α'
εξάμηνο, β) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε έξι
(6) μαθήματα στο Β' εξάμηνο και γ) εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας και επιτυχής προφορική εξέταση στο Γ'
εξάμηνο. Το θέμα της Μεταπτυχιακής Εργασίας ανατίθε-

Κομοτηνή, 21 Ιουλίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 14134
(3)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 209779/Ζ1/23-12-2014
(ΦΕΚ τ.Β' 3672/31-12-2014) υπουργικής απόφασης
που αφορά στην αναμόρφωση του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Αυτοματισμού» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ.
19239/19-10-2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2352/2-11-2015) απόφαση του Πρύτανη του ΕΜΠ.
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ται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στο τέλος του Β' εξαμήνου. Η ολοκλήρωση και εκπόνηση της μεταπτυχιακής
εργασίας γίνεται στο Γ' εξάμηνο και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, παρατείνεται κατά ένα επιπλέον εξάμηνο.
3. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα ανά κατεύθυνση:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις
Μαθήματα Α' Εξαμήνου

ECTS

1107

Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου 5

1108

Προτυποποίηση και Έλεγχος
Δυναμικών Συστημάτων

Μαθήματα Β' Εξαμήνου

ECTS

1106

5

CAM και Εφαρμογές

5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α' Κατεύθυνση: «Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής»
Μαθήματα Α' Εξαμήνου

ECTS

Μαθήματα Β' Εξαμήνου

ECTS

1101

Βέλτιστος Σχεδιασμός
Βιομηχανικών Προϊόντων

5

1201

Συστήματα Μεταφορικών Μέσων

5

1103

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

5

1202

Διεργασίες και Τεχνικές
Αντιρρύπανσης

5

1104

CAD και Εφαρμογές

5

1203

Τεχνολογία Συγκολλητών Κατασκευών 5

1105

CAE και Εφαρμογές

5

1204

Η-Μ Μελέτες

5

1206

Έξυπνα Υλικά

5

1205

Τεχνολογία Πολυμερών

5

1207

Ενεργειακά Συστήματα σε Κτίρια και
Βιομηχανία

5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β' Κατεύθυνση: «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής»
Μαθήματα Α' Εξαμήνου

ECTS

Μαθήματα Β’ Εξαμήνου

ECTS

2103

Μετρήσεις

5

2201

Πολυμεταβλητά Συστήματα Ελέγχου

5

2104

Ρομποτικά Συστήματα Ελέγχου

5

2203

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής

5

2105

Αυτοματισμός στην Παραγωγή

5

2204

Μηχανοτρονικά Συστήματα

5

2205

Εργαστήριο Ρομποτικής

5

2206

Αισθητήρες

5

Σύνολο ECTS εξαμήνου

30

Σύνολο ECTS εξαμήνου

30

Γ' Εξάμηνο

ECTS

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας

30

Σε περίπτωση αδυναμίας διδασκαλίας κάποιων εκ των παραπάνω μαθημάτων η ΕΔΕ έχει τη δυνατότητα κατάλληλης μεταβολής του προγράμματος, με αντίστοιχη ενημέρωση των Μ.Φ. 4. Κάθε Μ.Φ., οφείλει να παρακολουθήσει
και λάβει προβιβάσιμο βαθμό: (i) στα υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης του και (ii) σε μαθήματα επιλογής
ως εξής:
a. Στην περίπτωση της Κατεύθυνσης Α, ανά εξάμηνο, σε ένα (1) μάθημα από τον Πίνακα Μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Β και, επιπροσθέτως,
i. κατά το Α' εξάμηνο σε τρία (3) και
ii. κατά το Β' εξάμηνο σε τέσσερα (4) από τα προσφερόμενα μαθήματα της Κατεύθυνσης Α κατά το αντίστοιχο
εξάμηνο.
b. Στην περίπτωση της Κατεύθυνσης Β, ανά εξάμηνο, σε ένα (1) μάθημα από τον Πίνακα Μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου της Κατεύθυνσης Α και, επιπροσθέτως,
i. κατά το Α' εξάμηνο
1. σε τρία (3) από τα προσφερόμενα μαθήματα της Κατεύθυνσης Β κατά το εξάμηνο Α' ή
2. σε δύο (2) από τα προσφερόμενα μαθήματα της Κατεύθυνσης Β και σε ένα (1) επιπρόσθετο από τα προσφερόμενα μαθήματα της Κατεύθυνσης Α κατά το εξάμηνο Α'.
ii. κατά το Β' εξάμηνο σε τέσσερα (4) από τα προσφερόμενα μαθήματα της Κατεύθυνσης Β κατά το εξάμηνο Β'.
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5. Συνεπώς, για τη λήψη του ΜΔΕ ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), οι οποίες κατανέμονται ως εξής: Α'
Εξάμηνο: 30 ΠΜ (6 μαθήματα x 5 ΠΜ έκαστο = 30 ΠΜ), Β'
Εξάμηνο: 30 ΠΜ (6 μαθήματα x 5 ΠΜ έκαστο = 30 ΠΜ), Γ'
Εξάμηνο: 30 ΠΜ (συγγραφή και εκπόνηση μεταπτυχιακής
εργασίας). Η αντιστοίχιση των διδακτικών μονάδων με
πιστωτικές μονάδες εκφράζει μόνο τις σχετικές βαρύτητες των μεταπτυχιακών μαθημάτων, στην ολοκλήρωση
του προγράμματος σπουδών και η άθροιση πιστωτικών
μονάδων από διάφορα προγράμματα ΔΠΜΣ δεν οδηγεί
στη χορήγηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης θα
ισχύσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Οι Μ.Φ. εφόσον αποτύχουν σε μάθημα του ακαδημαϊκού έτους πρώτης εγγραφής τους τότε:
i. Αν το ακαδημαϊκό έτος πρώτης εγγραφής τους είναι
το 2015-16 ή μετέπειτα, θα πρέπει να επανεγγραφούν
στο ίδιο μάθημα κατά το επόμενο έτος ή, στην περίπτωση που δεν προσφέρεται, σε άλλο μάθημα της επιλογής
τους της ιδίας κατηγορίας.
ii. Αν το ακαδημαϊκό έτος πρώτης εγγραφής τους είναι
προηγούμενο του 2015-16 και μόνον, δύνανται να κάνουν σχετικό αίτημα για αντικατάσταση του μαθήματος
στην ΕΔΕ, η οποία θα κρίνει κατά περίπτωση.
Όσα θέματα δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με
απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ
Ι

Αριθ. απόφ. 3462/2016
(4)
Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων ΟΛΒ Α.Ε. για το
Β' εξάμηνο έτους 2016.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΛΒ Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (Α' 226/24.10.2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις ...», όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014.
2. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/16-12-2015 (ΦΕΚ Α' 176).
3. Την περ. 12, υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ, του
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222/22.11.2012)
«Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγουσα μέτρα εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
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4. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/2015/
ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-Π07).
5. Το άρθρου 2 του Καταστατικού του ΟΛΒ ΑΕ που έχει
εγκριθεί με το άρθρο εικοστό δεύτερο του Ν. 2932/2001
(Α΄145/27.6.2001) όπως κωδικοποιήθηκε και προσαρμόστηκε με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005.
6. Τις διατάξεις της αριθ. 3426.5/33/94 υπουργικής
απόφασης (Β΄713/22.9.1994) για κάλυψη αναγκών εργασίας πέρα από την πενθήμερη εργασία.
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή, για το χρονικό
διάστημα μέχρι την 31-12-2016, θα προκληθεί δαπάνη
ύψους περίπου 45.000,00€ η οποία θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Λογαριασμού ΕΓΛΣ 60 του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016.
8. Τα άρθρα 55 και 56 του ΓΚΠ της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (εξασφάλιση λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Οργανισμού καθ' όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του έτους,
καθώς και την κάλυψη των εκτάκτων και απρόβλεπτων
αναγκών....). (απόφαση 1939 (πρακτικό 196/10.2.2011
Δ.Σ.) περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 760/
22.2.2011/τ. ΑΕ - ΕΠΕ.
9. Τις ανάγκες του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, ώστε
να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθμη, ασφαλής
και αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών του, ομόφωνα, αποφασίζει:
Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης σαράντα
ενός (41) υπαλλήλων του ΟΛΒ για το β' εξάμηνο έτους
2016. Ο αριθμός των ωρών που θα απασχοληθεί υπερωριακά ο κάθε εργαζόμενος θα είναι το ανώτερο επιτρεπτό
όριο που προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015,
δηλαδή οι είκοσι (20) ώρες ανά εργαζόμενο μηνιαίως για
απογευματινή υπερωριακή εργασία, δεκαέξι (16) ώρες
ανά εργαζόμενο το μήνα κατά περίπτωση εάν εργαστεί
Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες και δεκαέξι (16) ώρες ανά
εργαζόμενο το μήνα για νυχτερινή εργασία.
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα προβλεπόμενα και δύνανται να πραγματοποιηθούν μόνο
εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες του ΟΛΒ και σε καμία
περίπτωση δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού
ωρών ανά υπάλληλο.
Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάσταση από τον αρμόδιο κατά Υπηρεσία Προϊστάμενο
και θα εγκρίνονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 8 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην αριθμ. πρωτ. 49858/3536/29/6/2016 απόφαση
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
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μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2207/τ.Β΄/18.7.2016
στη σελίδα 23917 στήλη πρώτη στίχο πρώτο εκ των άνω
διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «Αριθμ. 48858/3536»,
στο ορθό: «Αριθμ. 49858/3536».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

*02026542608160008*

