
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας 
έτους 2017.

2 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/
2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμη-
σης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 
2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπα-
γωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώ-
πιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντι-
κό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α’).»
(ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-
χων Δήμου Παιανίας έτους 2017.

4 Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές 
ώρες, μονίμων υπαλλήλων, υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου καθώς και υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 
των Διευθύνσεων Διοικητικών, Οικονομικών και 
Τεχνικών Υπηρεσιών.

5 Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας και Με-
ταδιδακτορικών Ερευνητών του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./8/983 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας 

έτους 2017.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 

οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 125/ 
2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./191/27668/
5-12-2016 εγκριτική απόφαση.

5. Το υπ' αριθμ. Α1α/οικ.2552/12-1-17 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 καθώς και τις επείγουσες 
υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Υγείας.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή της Μπαρμπούνη Αναστασίας του 
Κωνσταντίνου στη θέση Καθηγήτριας Δημόσιας και Δι-
οικητικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 
(Υπουργείο Υγείας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. οικ. 6155 (2)
Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 

2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμη-

σης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατά-

ξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ. 

2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-

λαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των 

απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγω-

γή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώ-

πιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντι-

κό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α').»

(ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/1998).

2. Το υπ' αριθμ. 70/22-9-2015 π.δ/γμα «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114 Α').

3. Την υπ' αριθμ. Υ2/22-9-2015 απόφαση «Σύσταση 
Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 2076/Β').

4. Το υπ' αριθμ. 125/5-11-2016 π.δ/γμα «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 210/Α').

5. Το π.δ/γμα 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(ΦΕΚ 167/Α').

6. Το π.δ/γμα 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄/178).

7. Τις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της 
Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174), όπως ισχύει και ειδικότερα 
την παρ. 8 του άρθρου 10 και το άρθρο 28, όπως ισχύει 
μετά τη συμπλήρωσή του με την παρ. 17 του άρθρου 10 
του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄/269).

8. Την υπ' αριθμ. 60069/2014 απόφαση «Παράταση 
προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπι-
ση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της 
αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του 
ν. 4178/2013» (ΦΕΚ Β’/3534) «Αντιμετώπιση της Αυθαί-
ρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174)» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει.». 
(ΦΕΚ Β΄/3534).

9. Την υπ' αριθμ. 4570/1-2-2016 απόφαση «Παράταση 
προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπι-
ση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της 
αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του
ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει.». (ΦΕΚ Β΄/201).

10. Την υπ' αριθμ. οικ. 47926/5-10-2016 απόφαση «Πα-
ράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντι-
μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποί-
ηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραί-
τητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 
του Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει.». (ΦΕΚ Β΄/3232).

11. Την αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφαση Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 
24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει μετά 
την τροποποίηση της με την αριθμ. 22268/29-4-2014 
Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της αριθμ. 
2254/30.8.2013 (Β'/2184)....» (ΦΕΚ Β΄/1289).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 

«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλ-
λοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις 
κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 
παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από την λήξη της προ-
βλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμί-
ας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την
8η-5-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα πέντε (45) 
μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 476 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-

χων Δήμου Παιανίας έτους 2017.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010.
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/ 

1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 3463/2006 

(Δ.Κ.Κ.).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
6. Την αριθ. πρωτ.: 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών Γεν. Γραμμ. Δημ/κης Πολ. 
Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Την υπ' αριθμ. 55085/39021/15-09-2014 απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2648/τ.Β΄/
07-10-2014) περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου της 
Δ.Ε. Παιανίας του Δήμου Παιανίας στη μόνιμη υπάλλη-
λο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Βιδάλη Αννα του Γκίκα (αριθ.
αποφ. Δημάρχου 359/2014).

8. Την υπ' αριθμ. 63201/35011/24-8-2015 απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1922/τ.Β΄/
08-09-2015) περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου της 
Δ.Ε. Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας στην υπάλληλο 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού Παπάζογλου Ζωή του Αριστείδη.
(αριθ. αποφ. Δημάρχου 221/2015).

9. Την αριθ. πρωτ. 17772/29-12-2016 βεβαίωση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία, με 
αμοιβή έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο για το 
έτος 2017, για δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου μας που 
θα εργαστούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 
τους, προκειμένου να ασκήσουν τα ληξιαρχικά τους κα-
θήκοντα στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες:

• Δημοτική Ενότητα Παιανίας.
• Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών.
1. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βά-

ρος του Κ.Α. 10-6012.003 με τίτλο «Αμοιβή Ληξιάρχων» 
εκ ποσού 3.120,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου 
έτους 2017.

2. Τον Κ.Α. 10-6052.001 με τίτλο «Εισφορά υπέρ του 
ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου», ποσού 38.489,10 €.

3. Τον Κ.Α. 10-6051.001 με τίτλο «Εισφορά υπέρ του 
ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού», ποσού 87.941,64 €.

4. Τον Κ.Α. 10-6051.004 με τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΑΔ-
ΚΥ-ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού», ποσού 23.454,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παιανία, 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΟΥ

Ι

    Αριθμ. οικ. 4405 (4)
Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματι-

νές ώρες, μονίμων υπαλλήλων, υπαλλήλων αορί-

στου χρόνου καθώς και υπαλλήλων ορισμένου 

χρόνου των Διευθύνσεων Διοικητικών, Οικονο-

μικών και Τεχνικών Υπηρεσιών.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010

(ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
β) Τις διατάξεις του αρθρ. 41 του ν. 3979/2011

(ΦΕΚ Α' 138) με τις οποίες αυξήθηκαν σε (40) οι εβδο-
μαδιαίες ώρες εργασίας μόνιμου και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού Δημο-
σίου, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και λοιπών ΝΠΔΔ.

γ) Την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 1/14757/25-7-2011 (Β΄ 1659) από-
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις εγκυκλίους του Υπ. 
Διοικ. Μετ. και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης: 1) ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ 
15884/10-8-2011 «Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας 
εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης υπαλλήλων 
Δημοσίου, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και λοιπών ΝΠΔΔ και 
ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες» και 
2) ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 1/22088/3-11-2011.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ Α΄ 176/16-12-2015).

ε) 1. Την 291/03-11-2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί έγκρισης κατ' εξαίρεση καθιέρωσης 
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας διαφόρων υπηρε-
σιών του Δήμου για το έτος 2017, η οποία εγκρίθηκε με 
την αριθ. πρωτ. 92716/34068/21-12-2016 απόφαση του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Β΄4495).

2. Την 293/03-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου περί έγκρισης κατ' εξαίρεση καθιέρωσης δια-
φορετικού ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Μελε-
τών και Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2017, 
η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 92739/34081/
21-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής (Β΄4495).

στ) Το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017.

ζ) Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 33647/03-12-2016 έγγρα-
φο του Αντ/χου Οικιστικής Ανάπτυξης Λύκου και το υπ' 
αριθμ. πρωτ. οικ. 37430/27-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
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Τεχνικών Υπηρεσιών για την αναγκαιότητα καθιέρωσης 
διαφορετικού ωραρίου και υπερωριακής απασχόλησης 
των ανωτέρω υπηρεσιών.

η) Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέρα 
από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλή-
λων των ως άνω υπηρεσιών για την αντιμετώπιση επο-
χικών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το Α' εξάμηνο του έτους 2017:
Α.Την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση πέραν 

του ωραρίου εργασίας τις καθημερινές, για το σύνολο 
των εργαζομένων στα τμήματα της Δ/νσης Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών, μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο 
ανά εργαζόμενο.

Β. Την υπερωριακή απασχόληση πέραν του ωραρίου 
εργασίας και μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο κατά τις απογευ-
ματινές ώρες καθημερινά, για την Ληξίαρχο του Δήμου.

Γ. Την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση πέραν 
του ωραρίου εργασίας τις καθημερινές, μέχρι 120 ώρες 
το εξάμηνο ανά εργαζόμενο και κατά τις νυχτερινές 
ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι 96 ώρες 
το εξάμηνο, για 2 τεχνίτες από το Τμήμα Συντήρησης και 
Αυτεπιστασίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Δ. Την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση πέραν 
του ωραρίου εργασίας τις καθημερινές, μέχρι 120 ώρες 
το εξάμηνο ανά εργαζόμενο, για εννέα (9) μόνιμους και 
τρεις (3) υπαλλήλους αορίστου χρόνου του Τμήματος 
Μελετών και Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στους κωδικούς του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
έτους 2017, ως εξής:

ΚΑ. 10.6012.114 - 10.6051.114, 10.6022.11 - 10.6052.111, 
10.6012.11 - 10.6051.111, 30.6012.11 - 30.6051.111, 
20.6012.11 - 20.6051.111, 20.6022.11 - 20.6052.111

και ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 62.900,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Περιστέρι, 6 Φεβρουαρίου 2017

  Ο Δήμαρχος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 78/2897 (5)
Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας και Με-

ταδιδακτορικών Ερευνητών του Πανεπιστημί-

ου Πατρών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(αριθμ. συνεδρίασης 107/17.1.2017)

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 16 (παρ. 7) του 

ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση... 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν.

β) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/ 
2016 (Α' 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις».

γ) Την απόφαση της Επιτροπής για θέματα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτή 
έχει συγκροτηθεί με την υπ' αριθ. 244/9595/18.5.2015 
απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρ. 
58/14.5.2015).

δ) Την απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανε-
πιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 44/6.12.2016)

ε) Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι 
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του 
ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση... 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», Οργανισμός και 
Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών και

στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευ-
νας και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις - Στόχοι

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει τη δυνατότητα δι-
ενέργειας μεταδιδακτορικής έρευνας στους τομείς που 
εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και/ή γνωστικά 
αντικείμενα του Ιδρύματος.

Στόχοι της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι:
1. Η περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας και η ανάπτυξη 

νέων επιστημονικών εξειδικεύσεων και ερευνητικών 
περιοχών.

2. Η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας επιστημονικής 
έρευνας.

3. Η ενίσχυση νέων επιστημόνων να συμβάλλουν στην 
πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας.

4. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς προ-
βολής του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος.

Άρθρο 2
Αρμόδια Όργανα

Αρμόδιο όργανο είναι η Κοσμητεία της οικείας Σχολής.

Άρθρο 3
Υποβολή πρότασης για εκπόνηση 
μεταδιδακτορικής έρευνας

Ι. Εισήγηση Καθηγητή/Τμήματος (με πηγή χρηματο-
δότησης)

Για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας υποβάλ-
λεται για έγκριση στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής 
τεκμηριωμένη ερευνητική πρόταση Τμήματος ή Καθη-
γητή της Σχολής, ο οποίος θεραπεύει το ίδιο ή συγγε-
νές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προτεινόμενης 
έρευνας. Στην πρόταση διατυπώνεται η περιγραφή του 
γνωστικού αντικειμένου, το πρωτότυπο της έρευνας, η 
ανάγκη υλοποίησης της και η επιστημονική συμβολή 
της στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει η Σχολή και/ή το 
Ίδρυμα, καθώς και η πηγή χρηματοδότησης της έρευ-
νας. Στην πρόταση αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα 
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οικονομικά στοιχεία, καθώς και οι αντίστοιχες υποχρε-
ώσεις/δεσμεύσεις προς τον φορέα αυτό. Η οικονομική 
διαχείριση των εν λόγω κονδυλίων διενεργείται από 
την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα για τη λειτουργία της και τις αποφάσεις του 
αρμοδίου οργάνου της.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία 
δημοσιεύεται με απόφαση της Κοσμητείας, περιλαμβά-
νονται τα ακόλουθα:

1. Το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας.
2. Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την πλήρωση 

της θέσης.
3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
4. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
5. Η υπηρεσία κατάθεσης των αιτήσεων και τα στοιχεία 

επικοινωνίας.
ΙΙ. Αίτηση από ενδιαφερόμενο (με πηγή χρηματοδό-

τησης)
Περαιτέρω, είναι δυνατή η απευθείας υποβολή αίτη-

σης ενδιαφερομένου για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορι-
κής έρευνας προς την Κοσμητεία της οικείας Σχολής, η 
οποία να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη ερευνητική 
πρόταση για το πρωτότυπο της έρευνας και την επιστη-
μονική συμβολή της σε γνωστικό πεδίο που θεραπεύει η 
Σχολή, καθώς και την πηγή χρηματοδότησής της. Στην 
περίπτωση αυτή, η εν λόγω πρόταση πρέπει να συνοδεύ-
εται απαραιτήτως από τη σύμφωνη γνώμη Καθηγητή της 
Σχολής, ο οποίος έχει ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικεί-
μενο και προτείνεται ως leader/επικεφαλής Μεταδιδα-
κτορικής Έρευνας (Ε.Μ.Ε).

III. Ως Ε.Μ.Ε μπορεί να ορίζεται Καθηγητής, Αναπληρω-
τής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, ο οποίος δραστηριοποιείται επιστημονικά 
και/ή ερευνητικά στο γνωστικό πεδίο της μεταδιδακτο-
ρικής έρευνας.

Άρθρο 4
Υποβολή αιτήσεων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μετα-
διδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 
από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα 
της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά 
πεδία που θεραπεύει η Σχολή ή σε αντικείμενο συνα-
φές με το γνωστικό αντικείμενο της μεταδιδακτορικής 
έρευνας. Δύναται δε να εφαρμοστεί αναλόγως η παρ. 5 
του άρθρου 73 του ν. 4316/2014, σύμφωνα με την οποία 
«Επιτρέπεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ, 
με απόφαση της κοσμητείας, η οποία θα διενεργεί και 
το σχετικό έλεγχο».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (αναφέρεται υποχρεωτικά 

ο καθηγητής που προτείνεται ως Ε.Μ.Ε και συνοδεύεται 
από σχετική επιστολή αποδοχής του).

2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος από ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

3. Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος από ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων/ανακοι-

νώσεων που έχουν δημοσιευθεί.
6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
7. Πρόταση (Πρωτόκολλο της ερευνητικής εργασίας) 

εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας (βάσει υπο-
δείγματος) (αναφέρονται οι λόγοι ενίσχυσης της υπο-
ψηφιότητάς του).

8. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
ή άλλου σχετικού εγγράφου.

Άρθρο 5
Επιλογή υποψηφίων

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλ-
λονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή νομίμως 
εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους στη Γραμμα-
τεία της Σχολής εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Οι εν 
λόγω υποψηφιότητες, μετά το σχετικό έλεγχο ως προς 
την εγκυρότητα και πληρότητα τους προωθούνται στην 
Κοσμητεία για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Με την 
ίδια απόφασή της η Κοσμητεία ορίζει τον Ε.Μ.Ε, το ακρι-
βές γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και τη σύμβαση 
υλοποίησης της έρευνας.

Άρθρο 6
Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να διεξάγεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τη 
σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή (Μ.Ε) δεν επι-
τρέπεται να αμείβεται από πόρους που προέρχονται από 
κρατικές επιχορηγήσεις. Ο Μ.Ε δύναται να αμείβεται από 
πόρους ερευνητικών προγραμμάτων και/ή να λαμβάνει 
υποτροφίες από φορείς και ιδρύματα.

Σε περίπτωση παραίτησης, μετακίνησης, μετάκλησης 
ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρησης του Ε.Μ.Ε από 
το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Κοσμητεία της Σχολής με 
απόφασή της ορίζει νέο για την παρακολούθηση του 
Μ.Ε, συμφωνά με τα σχετικά οριζόμενα στον παρόντα 
κανονισμό.

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής οφείλει να συμμετέ-
χει ενεργά σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ. και να 
μεριμνά για τη διεθνή προώθηση και αναγνώριση του 
ερευνητικού του έργου με επιστημονικές δημοσιεύσεις 
και/ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επι-
στημονικά περιοδικά.

Η μεταδιδακτορική έρευνα δεν οδηγεί σε τίτλο σπουδών.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές οφείλουν, εφόσον 
τους ζητηθεί, να συμμετέχουν σε σεμινάρια ή ημερίδες 
που οργανώνει το Τμήμα και αφορούν στην έρευνα που 
διεξάγουν.
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Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, οφείλουν να δηλώ-
νουν άμεσα στη Σχολή εάν η μεταδιδακτορική τους 
έρευνα χρηματοδοτείται από άλλον φορέα και να υπο-
βάλλουν στην οικεία Κοσμητεία όλα τα απαιτούμενα 
οικονομικά στοιχεία και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις/
δεσμεύσεις προς τον φορέα αυτό.

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποχρεούνται να ανα-
φέρουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και την οικεία Σχολή 
και Ακαδημαϊκή Μονάδα ως ακαδημαϊκό τους φορέα σε 
κάθε δημοσίευσή τους.

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποχρεούνται να αντα-
ποκρίνονται και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και 
στους κανονισμούς της Σχολής και του Ιδρύματος.

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποχρεούνται να συμ-
μορφώνονται στις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για 
τα Α.Ε.Ι., να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των οργάνων 
του ιδρύματος και να τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Ιδρύματος, τον Κώδικα Ακαδημαϊκής 
Δεοντολογίας, αλλά και τους κανόνες συμπεριφοράς 
που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, ώστε να μην διαταράσσεται η δημοκρατική 
λειτουργία και να μην θίγεται το κύσρος του Ιδρύματος 
και των λειτουργών του.

Άρθρο 8
Δικαιώματα - Παροχές
μεταδιδακτορικού ερευνητή

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν δικαιούνται παρο-
χών ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, Ακαδημαϊκής 
Ταυτότητας, σίτισης, στέγασης, ούτε άλλων παροχών 
που χορηγούνται σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύμα-

τος. Για την ασφάλιση και υγειονομική τους περίθαλψη 
οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποχρεούνται να μερι-
μνούν οι ίδιοι με ίδιους πόρους.

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, κατά τη διάρκεια της 
έρευνας τους, έχουν δικαίωμα χρήσης των υποδομών 
του Πανεπιστημίου, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το 
όνομα του Ιδρύματος και της Σχολής ως ακαδημαϊκό 
τους φορέα και να φέρουν την ιδιότητα του μεταδιδα-
κτορικού ερευνητή. Ειδικότερα, στους μεταδιδακτορι-
κούς ερευνητές παρέχεται πρόσβαση στις Βιβλιοθήκες 
(Τμημάτων και Κεντρική) με δικαίωμα δανεισμού, καθώς 
και πρόσβαση στον εξοπλισμό της Σχολής και/ή σε άλ-
λες υποδομές που τυχόν διατίθενται στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών και κρίνονται χρήσιμες για τη διεξαγωγή της 
έρευνας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς των οικείων 
μονάδων και του Ιδρύματος.

Άρθρο 9
Λοιπές ρυθμίσεις - Τροποποιήσεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τη Σύγκλητο και τους Κανο-
νισμούς του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία όπως τροποποιείται και ισχύει.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών διατηρεί το 
δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος κανονισμού, σε 
κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 2 Φεβρουαρίου 2017

Η Πρύτανης
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*02003640902170008*

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 Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται 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 υποβάλ-
λεται 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


		2017-02-10T10:20:33+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




