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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΑΠ 1062/5 (1)
     Κανονισμός διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης 

της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Τα-

χυδρομείων (ΕΕΤΤ) .

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 

ιδίως την παρ. ιβ) της παρ. 2 του άρθρου 113, τις παρα-
γράφους 1, 3 και 4 του άρθρου 131, το άρθρο 132, τις παρ. 
4 και 5 του άρθρου 153 και το άρθρο 230 παρ. 3 αυτού,

β. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 82), ιδίως τα άρθρα 6 έως 11, 12 και 13,

γ. τον ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρο-
μικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 44) ιδίως το σημείο κβ του άρθρου 5,

δ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, ΕΕ αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,

ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 996/08/28-7-2021 
«Έγκριση Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων» (Β’ 3367),

στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 1004/040/30-08-2021 
«Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλε-
πικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» (Β΄ 4660),

ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 280/127/4.4.2003, «Πα-
ροχή εξουσιοδοτήσεων στους Προϊσταμένους Διευθύν-
σεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδρομείων» (Β’ 460),

η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 709-79/6-03-2014 “Με-
ταβίβαση Αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους 
οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ» (Β’ 797),

θ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κανο-
νισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (Β’ 460)»,

ι. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ ΑΠ.1039/005/18/07/2022 
«Δημόσια Διαβούλευση για την έκδοση νέου Κανονι-
σμού διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4727/2020 και ιδίως 
την περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 113, το άρθρο 131 
και την παρ. 1 του άρθρου 132 αυτού»,
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ια. τα με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 25663/14.11.2022, 25446/
10.11.2022 και ΕΜΠ 8857/10.11.2022 σχόλια των συμμε-
τεχουσών εταιρειών VODAFONE, ΟΤΕ και NOVA/WIND 
στην ανωτέρω Δημόσια Διαβούλευση, η οποία διήρκεσε 
από 10/10/2022 έως 10/11/2022,

ιβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 1062/4//24.01.2023 «Απα-
ντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων 
επί της από 10.10.2022 διεξαχθείσας Εθνικής δημόσι-
ας διαβούλευσης, με θέμα «Δημόσια Διαβούλευση για 
την έκδοση νέου Κανονισμού διαδικασίας δημόσιας 
διαβούλευσης της ΕΕΤΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4727/2020 και ιδίως την περ. ιβ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 113, το άρθρο 131 και την παρ. 1 του άρθρου 132 
αυτού»»,

ιγ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού,

ιδ. την υπ’ αρ. 36561/17.01.2023 Εισήγηση της αρμό-
διας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική 
Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ 
(κ.κ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή 
Δημητρίου Βαρουτά).

Αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών Κανονισμός θέτει τις γενικές αρχές και 
τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία των δημοσί-
ων διαβουλεύσεων που διενεργεί η ΕΕΤΤ σύμφωνα με 
τους νόμους 4053/2012, 4070/2012 και 4727/2020 στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

2. Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης ακολουθείται 
σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη μέτρων σύμφωνα 
με το ν. 4727/2020 ή την πρόβλεψη περιορισμών σύμ-
φωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 153 του ιδίου νό-
μου, και εφόσον τα εν λόγω μέτρα ή περιορισμοί έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στη σχετική αγορά. Εξαιρούνται 
οι περιπτώσεις μέτρων που εμπίπτουν στο άρθρο 134 
ή 135 ή στην παρ. 8 του άρθρου 140 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 2
Σκοπός των διαβουλεύσεων

1. Η δημόσια διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει τη 
δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις 
απόψεις τους επί συγκεκριμένων ζητημάτων και μέτρων 
έτσι ώστε, ιδίως, η ΕΕΤΤ να διαμορφώσει ολοκληρωμένη 
άποψη για την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και ταχυδρομικών υπηρεσιών, κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της.

2. Η ΕΕΤΤ δύναται να εφαρμόζει τον παρόντα Κανο-
νισμό, με την επιφύλαξη συντομότερων προθεσμιών 
που τυχόν ισχύουν, για τις ανάγκες του ν. 4412/2016, ως 
ισχύει ή/και για συγχρηματοδοτούμενα από εθνικούς, 
ενωσιακούς ή διεθνείς φορείς, έργα.

Άρθρο 3 
Γενικές αρχές

1. Η δημόσια διαβούλευση διενεργείται σύμφωνα με 
τις αρχές τις διαφάνειας, της αμεροληψίας της αντικει-
μενικότητας και της ίσης μεταχείρισης.

2. Η διατύπωση του κειμένου της διαβούλευσης γίνεται 
με τρόπο σαφή, κατανοητό και ορισμένο ως προς το 
καθορισμό των ενδιαφερομένων και άμεσα επηρεαζό-
μενων, από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, μερών.

3. Η δημόσια διαβούλευση διεξάγεται κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να ενη-
μερωθούν ως προς τη διενέργεια, το σκοπό, την έναρξη 
και τη διάρκεια αυτής.

4. Η ΕΕΤΤ δημοσιοποιεί το κείμενο κάθε δημόσιας δι-
αβούλευσης σε κεντρικό ενιαίο σημείο πληροφόρησης 
στο δικτυακό της τόπο, που είναι προσβάσιμο και σε 
τελικούς χρήστες με αναπηρίες.

5. Στο κεντρικό σημείο πληροφόρησης της ΕΕΤΤ, αναρ-
τώνται και σύνδεσμοι σε δημόσιες διαβουλεύσεις, που 
εμπίπτουν στο Μέρος Β’ του ν. 4727/2020, τις οποίες 
διεξάγουν άλλες αρχές και έχουν ενημερώσει την ΕΕΤΤ, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 131 
του ν. 4727/2020.

6. Η διαδικασία των διαβουλεύσεων εκκινεί από την 
ΕΕΤΤ αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος 
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για την αυ-
τεπάγγελτη εκκίνηση της διαδικασίας η ΕΕΤΤ δύναται 
να λαμβάνει υπόψη τυχόν αιτήματα ενδιαφερομένων 
μερών.

7. Η ΕΕΤΤ λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που διατυπώ-
θηκαν στην εκάστοτε δημόσια διαβούλευση πριν κατα-
λήξει στην υιοθέτηση αποφάσεων/μέτρων επί θεμάτων 
τα οποία εξετάστηκαν σε αυτήν.

8. Σε κάθε περίπτωση, το κείμενο της δημόσιας δια-
βούλευσης και οι σχετικές απαντήσεις των ενδιαφερο-
μένων δεν δεσμεύουν την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο 
της ρύθμισης που ενδέχεται να ακολουθήσει.

9. Κάθε τμήμα της ΕΕΤΤ τηρεί ηλεκτρονικά αρχείο των 
διαβουλεύσεων της αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 4
Δομή και Περιεχόμενο των κειμένων 
των Δημοσίων Διαβουλεύσεων

1. Τα κείμενα της δημόσιας διαβούλευσης έχουν, εν-
δεικτικά, την παρακάτω δομή:

α. συνοπτική παράθεση του θεματικού αντικειμένου 
της δημόσιας διαβούλευσης,

β. στοιχεία/κατευθυντήριες οδηγίες για την ακολου-
θητέα διαδικασία, όπως πληροφορίες σχετικές με το 
που θα αποστέλλονται οι απαντήσεις, προθεσμία κα-
τάθεσης απαντήσεων και ώρα λήξης αυτής (της προ-
θεσμίας), τρόπο υποβολής απόψεων σύμφωνα με το 
άρθρο 5,

γ. κυρίως κείμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου και 

δ. παραρτήματα και γλωσσάριο.
2. Το κυρίως κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης πε-

ριέχει κατ’ ελάχιστο: 
α. αναφορά του σχετικού νομικού πλαισίου,
β. περιγραφή ζητημάτων που αφορούν στο αντικείμε-

νο της διαβούλευσης ή/και προτεινόμενα μέτρα.
3. Το κυρίως κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης δύ-

ναται να περιέχει επιπλέον της παραγράφου 2: 
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α. την ακολουθούμενη ευρωπαϊκή ή/και διεθνή πρα-
κτική επί παρομοίου θέματος,

β. σχέδιο απόφασης που σκοπεύει η ΕΕΤΤ να εκδώσει,
γ. ειδικό ερωτηματολόγιο επί του οποίου οι ενδιαφε-

ρόμενοι καλούνται να απαντήσουν 
δ. οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο με βάση το εκά-

στοτε υπό διαβούλευση ζήτημα.

Άρθρο 5
Υποβολή απόψεων στη δημόσια διαβούλευση

1. Οι απαντήσεις/απόψεις των ενδιαφερομένων υπο-
βάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μόνον επώνυμα και 
περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου 
(όνομα και επώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης, διεύ-
θυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 
Τεχνικά παραρτήματα μπορούν να υποβάλλονται και 
στην Αγγλική γλώσσα. Η ΕΕΤΤ δύναται να ορίζει στην 
απόφαση που εκκινεί μια δημόσια διαβούλευση,ότι ει-
δικά για την εν λόγω διαβούλευση οι απαντήσεις των 
ενδιαφερομένων υποβάλλονται και σε άλλη γλώσσα 
πλην της Ελληνικής.

2. Οι σχετικές απαντήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που προβλέπεται στο κείμενο δημόσιας διαβούλευσης.

3. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμε-
τάσχουν σε δημόσια διαβούλευση που διενεργεί η ΕΕΤΤ 
υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες/κατευθυντήρι-
ες γραμμές που περιέχονται στο κείμενο κάθε δημόσιας 
διαβούλευσης.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι απόψεις των εν-
διαφερομένων δεν υποβλήθηκαν με τρόπο που είναι 
σύμφωνος με τις οδηγίες/κατευθυντήριες γραμμές του 
κειμένου της δημόσιας διαβούλευσης, δεν δεσμεύουν 
την ΕΕΤΤ.

Άρθρο 6
Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης

1. Πριν την ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας διαβού-
λευσης, η ΕΕΤΤ δύναται να πραγματοποιεί συναντήσεις 
με ενδιαφερόμενους προκειμένου να σχηματίσει πλη-
ρέστερη εικόνα ενός θεματικού αντικειμένου το οποίο 
ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας διαβού-
λευσης.

2. Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης προετοιμάζε-
ται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της 
ΕΕΤΤ, η οποία καταλήγει στη διατύπωση του κειμένου 
που υποβάλλεται ως εισήγηση για έγκριση στην Ολο-
μέλεια.

3. Μετά την έναρξη της διαβούλευσης η ΕΕΤΤ δύνα-
ται, με σχετική ανακοίνωση η οποία δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα της, να διοργανώσει ανοικτή συνάντηση, 
απευθύνοντας προς τούτο στα ενδιαφερόμενα μέρη 
σχετική πρόσκληση, για την παρουσίαση του αντικει-
μένου αυτής.

4. Η καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα της ΕΕΤΤ, 
διασφαλίζει την εύρυθμη διεξαγωγή της διαβούλευσης 
και παρέχει διευκρινήσεις σε τυχόν ερωτήματα των εν-
διαφερομένων μερών.

5. Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ δύναται να συγκροτήσει 
ομάδα εργασίας ή επιτροπή, σύμφωνα με τους όρους 

του εδαφίου λστ του άρθρου 12 του Ν. 4070/2012, ως 
ισχύει, καλώντας και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για 
την καλύτερη προετοιμασία και διεξαγωγή της δημόσιας 
διαβούλευσης.

6. Μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ 
δύναται, όπου απαιτείται, να οργανώσει συναντήσεις 
εργασίας με συμμετέχοντες στη διαβούλευση, προς επε-
ξήγηση των υποβληθέντων σχολίων.

7. Η διενέργεια κλειστής δημόσιας διαβούλευσης με 
την αποστολή επιστολών μπορεί να γίνεται στις κάτωθι 
περιπτώσεις:

α. Εάν έχει προηγηθεί ανοικτή διαβούλευση και χρει-
άζεται περαιτέρω εξειδίκευση με όσους συμμετείχαν 
σε αυτή.

β. Όταν το θέμα αφορά τροποποίηση υφιστάμενων 
προσφορών αναφοράς όπου το πλήθος των διαβουλευ-
ομένων αφορά μόνο όσους έχουν υπογράψει σχετική 
σύμβαση.

γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με ειδική αιτιολογημένη 
απόφαση της ΕΕΤΤ όταν το πλήθος των διαβουλευο-
μένων μπορεί σαφώς να προσδιοριστεί από την ΕΕΤΤ.

Άρθρο 7
Διάρκεια δημοσίων διαβουλεύσεων

1. Η διάρκεια κάθε δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν κατά 
τη διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης και μπορούν 
να επηρεάσουν το χρόνο που απαιτείται από τους ενδια-
φερόμενους φορείς για την αποστολή απαντήσεων στην 
εν λόγω δημόσια διαβούλευση και είναι τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος.

2. Η ΕΕΤΤ δύναται να ορίσει μικρότερο χρονικό διά-
στημα ως διάρκεια μιας δημόσιας διαβούλευσης εφό-
σον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α. επείγουσα ανάγκη για τη λήψη μέτρων επί συγκε-
κριμένων ζητημάτων,

β. διενέργεια, προγενέστερα, διαβουλεύσεως για το 
ίδιο ή για ζήτημα συναφές με το αντικείμενο της δια-
βούλευσης,

γ. το συμβατό με άλλες νομίμως ταχθείσες προθεσμίες 
δράσης.

Άρθρο 8
Παράταση του χρόνου διενέργειας 
των διαβουλεύσεων

1. Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, 
ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ δύναται να παρατείνει τη 
διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης είτε αυτεπαγγέλτως 
είτε κατόπιν αιτήματος ενδιαφερομένου μέρους, που 
υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες πριν τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας απο-
στολής των σχετικών απαντήσεων, όπως ορίζεται στο 
κείμενο της διαβούλευσης.

2. Αιτήματα ενδιαφερομένων σχετικά με παράταση 
της διάρκειας δημόσιας διαβούλευσης, που υποβάλλο-
νται εκπρόθεσμα, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν 
εξετάζονται από την ΕΕΤΤ.
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3. Η ανακοίνωση της παράτασης της διάρκειας δη-
μόσιας διαβούλευσης και ο ορισμός νέας προθεσμίας 
υποβολής των απαντήσεων από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, ανακοινώνεται στο κεντρικό ενιαίο σημείο πλη-
ροφόρησης στο δικτυακό της τόπο της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 9
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης – 
Τήρηση Εμπιστευτικότητας

1. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει μετά τη λήξη της διαβούλευσης, 
στο κεντρικό ενιαίο σημείο πληροφόρησης στο δικτυ-
ακό της τόπο της, τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 
στις δημόσιες διαβουλεύσεις εν όλω ή εν μέρει, άλλες 
πληροφορίες ή στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση 
της κατά την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, 
με εξαίρεση τις πληροφορίες που έχουν δηλωθεί από 
τους συμμετέχοντες ως εμπιστευτικού χαρακτήρα σύμ-
φωνα με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες σχετικά 
με το εμπορικό ή άλλο απόρρητο.

2. Οι απαντήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και άλ-
λες πληροφορίες ή στοιχεία που περιέρχονται στην ΕΕΤΤ 
κατά την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, είναι 
αυστηρά εμπιστευτικές, μόνο εφόσον έχουν χαρακτηρι-
σθεί ως τέτοιες από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις το ενδιαφερόμενο μέρος υποβάλλει επι-
πλέον και μη εμπιστευτική έκδοση των απαντήσεών του.

3. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει στο κεντρικό ενιαίο σημείο 
πληροφόρησης στο δικτυακό της τόπο στην ελληνική 
γλώσσα τα αποτελέσματα καθώς και τα συμπεράσματά 
της από τη διαβούλευση όπως αυτά προκύπτουν από τις 
απαντήσεις των ενδιαφερομένων μερών εντός εύλογου 
χρόνου λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του 
αντικειμένου της διαβούλευσης.

4. Η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικό-
τητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει 
σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο 
επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από 
ελληνικές ή ενωσιακές αρχές.

Άρθρο 10
Συμπληρωματική παράλληλη 
Δημόσια Διαβούλευση

1. Η ΕΕΤΤ δύναται, με απόφασή της, ανά πάσα στιγ-
μή, να θέσει στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης που 
βρίσκεται σε εξέλιξη συμπληρωματική δημόσια διαβού-
λευση με νέα δεδομένα, ιδίως αν περιέλθουν σε γνώση 
στοιχεία που δεν της είχαν γνωστοποιηθεί όταν απο-
φάσισε τη διεξαγωγή της, ή σε περίπτωση μεταβολής 
των συνθηκών υπό τις οποίες αποφασίστηκε η αρχική 
δημόσια διαβούλευση.

2. Η διάρκεια της συμπληρωματικής παράλληλης δι-
αβούλευσης ορίζεται στη σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 11
Ματαίωση Δημόσιας Διαβούλευσης

1. Η ΕΕΤΤ δύναται, με απόφασή της ανά πάσα στιγμή 
να ματαιώσει δημόσια διαβούλευση, σε όποιο στάδιο και 
αν βρίσκεται, ιδίως αν περιέλθουν σε γνώση της στοι-

χεία που δεν της είχαν γνωστοποιηθεί όταν αποφάσισε 
τη διεξαγωγή της ή σε περίπτωση μεταβολής των συν-
θηκών υπό τις οποίες αποφασίστηκε η αρχική δημόσια 
διαβούλευση.

2. Η απόφαση της ΕΕΤΤ για ματαίωση μιας δημόσιας 
διαβούλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού στο 
κεντρικό ενιαίο σημείο πληροφόρησης, στο δικτυακό 
της τόπο της ΕΕΤΤ.

3. Η ματαίωση της δημόσιας διαβούλευσης δεν γεννά 
καμία υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τρίτους.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης που βρί-
σκονται σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
Κανονισμού συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα 
με την διαδικασία που προβλέπεται στην Απόφαση της 
ΕΕΤΤ 375/10/14-2-2006.

2. Οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης που έχουν 
ήδη ολοκληρωθεί κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
Κανονισμού λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4053/2012, του ν. 4070/2012 και του 
ν. 4727/2020 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμ-
φωνα με τους ίδιους νόμους και εν γένει την κείμενη 
νομοθεσία.

Άρθρο 13 
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η 
Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ: 375/10/14-2-2006 με την επιφύλαξη 
του άρθρου 12 παρ.1.

Άρθρο 14
Εντέλλεται την ανάρτηση της παρούσας απόφασης 

στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ προς γνώση των ενδιαφερο-
μένων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Ιανουαρίου 2023

  Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

 Ι  

 Αριθμ. ΑΠ 1062/18 (2)
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της 

Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-

δρομείων (ΕΕΤΤ). 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Έχοντας υπόψη:
1. 
α. Τον Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-

σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
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2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 184),

β. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 82),

γ. τον ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρο-
μικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 44),

δ. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απρι-
λίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δε-
δομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/
ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

ε. τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

2. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 996/8/22-6-2021 με θέμα 
«Έγκριση Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων» (Β’ 3367).

3. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 1004/40/30-8-2021 με 
θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» (Β’ 4660), 
και ιδίως το άρθρο 3 αυτής.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός προϋπολογι-
σμός ούτε ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ.

5. Την Εισήγηση αριθ. 36568/17-01-2023 της αρμόδιας 
Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου 
της ΕΕΤΤ (Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου),

Αποφασίζει:
1. Τροποποιεί το «Άρθρο 3–Χειρισμός εμπιστευτικών 

εγγράφων» του υπό στοιχείο 3 ως άνω Κανονισμού Λει-
τουργίας της ΕΕΤΤ ως ακολούθως:

«Άρθρο 3–Χειρισμός εμπιστευτικών εγγράφων
1. Στη διαδικασία του χειρισμού των εμπιστευτικών 

εγγράφων συμμετέχουν η Γραμματεία Διοίκησης, η Δι-
οίκηση και οι αρμόδιες οργανικές μονάδες της ΕΕΤΤ.

2. Τα χαρακτηριζόμενα ως εμπιστευτικά εισερχόμενα 
λαμβάνονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο από τη 
Γραμματεία Διοίκησης.

3. Η Γραμματεία Διοίκησης αναλαμβάνει την πρωτο-
κόλληση του εμπιστευτικού εγγράφου στο Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων. Στη συνέχεια, το 
έγγραφο προωθείται στον Πρόεδρο για γνωστοποίηση 
και πραγματοποιείται η χρέωση του εγγράφου.

4. Στην περίπτωση που απαιτείται μη εμπιστευτική 
απάντηση στο έγγραφο ακολουθείται η τυπική διαδικα-
σία των εξερχόμενων εγγράφων. Σε αντίθετη περίπτωση, 
δημιουργείται Σχέδιο εξερχομένου εμπιστευτικού εγγρά-
φου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, 
το οποίο ελέγχεται και υπογράφεται κατά περίπτωση 

από το χειριστή, από στελέχη της Διεύθυνσης Νομικών 
Υπηρεσιών, το Νομικό Σύμβουλο, τους Προϊσταμένους 
Διεύθυνσης και Τμήματος και, στη συνέχεια, διαβιβάζεται 
στη Γραμματεία Διοίκησης.

5. Η Γραμματεία Διοίκησης πρωτοκολλεί το έγγραφο 
και το αποστέλλει στον παραλήπτη διασφαλίζοντας την 
εμπιστευτικότητα του περιεχομένου.».

2. Ορίζει ότι η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 24 Ιανουαρίου 2023

 Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

 Ι    

 Αριθμ. ΑΠ 1063/14 (3)
Κατάργηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 960/23 

(Β’ 4859/2020) και ανάθεση καθηκόντων σε μέ-

λος της ΕΕΤΤ. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
1894/Α΄/23-9-2020), ιδίως τα άρθρα 113, και 231 αυτού,

β. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄), ιδίως το άρθρο 11, παρ.3, και τα άρθρα 
12 και 13, όπως ισχύουν,

β. τον ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρο-
μικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄), όπως ισχύει,

γ. τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 26/Α΄), 
όπως ισχύει,

δ. τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(ΦΕΚ 176/Α΄), ιδίως το άρθρο 20, όπως ισχύει,

ε. τον ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», 
(ΦΕΚ 94/Α΄), όπως ισχύει,

στ. τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στε-
λεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση 
θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επι-
λογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και απο-
τελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α΄), όπως ισχύει,
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ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 996/08/22-6-2021 με θέμα «Έγκριση 
Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων», (ΦΕK 3367/Β/2021),

η. το π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπι-
κό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 191/Α΄), 
όπως ισχύει,

θ. την κοινή απόφαση αριθ. 62189/18-10-2001 «Κανο-
νισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391 Β΄),

ι. την ΥΑ αριθ. 2220/11-3-2022 «Διορισμός μελών 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ)» (ΦΕΚ 214/ΥΟΔΔ/18-3-2023),

ια. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 237/84/3.12.2001 «Κα-
νονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και παροχή 
σχετικών εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/18.12.2001), 
όπως ισχύει,

ιβ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 280/127/4.4.2003 «Πα-
ροχή εξουσιοδοτήσεων στους προϊσταμένους Διευθύν-
σεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 460/Β'), όπως ισχύει,

ιγ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 664/002/10-9-2012 «Κα-
θιέρωση συστήματος επιφυλακών για το προσωπικό που 
στελεχώνει το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος 
και των Περιφερειακών Γραφείων της Διεύθυνσης Φά-
σματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων», (ΦΕΚ 2821/Β'),

ιδ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 709/79/6-3-2014, «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους 
οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ», (ΦΕΚ 797/Β'),

ιε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 816/20/29-6-2017 
«Πλαίσιο λειτουργίας ομάδων εργασίας της ΕΕΤΤ», (ΦΕΚ 
2489/Β'), όπως εκάστοτε ισχύει,

ιστ. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 847/36 «Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 
1845/22-5-2018),

ιζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν επιβαρύνονται ούτε ο κρατικός προϋπολογι-
σμός ούτε ο προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ,

και κατόπιν προφορικής εισήγησης του Προέδρου της 
ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου,

Επειδή:
1. Με την ΑΠ ΕΕΤΤ 847/36 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

στους Αντιπροέδρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 1845/22-5-2018), 
μεταξύ άλλων, ανατέθηκε (άρθρο 2) στον αρμόδιο για 
τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών Αντιπρό-
εδρο της ΕΕΤΤ Δρα Σπ. Παντελή η άσκηση ορισμένων 
διαχειριστικών καθηκόντων με σκοπό τη διασφάλιση της 
διαφάνειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, καθώς και 
της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας.

2. Λόγω των αυξημένων καθηκόντων του Αντιπροέ-
δρου της ΕΕΤΤ Σπ. Παντελή, ως Αντιπροέδρου του Σώ-
ματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπη-
ρεσίες (ERGP) για το έτος 2019 και ως Προέδρου αυτού 

για το έτος 2020, κατέστη αναγκαία η αντικατάστασή του 
στα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2, στοιχεία 1, 2 
και 3, της ΑΠ 847/36 Απόφασης από το μέλος της ΕΕΤΤ 
Αργυρώ Μαγκανιώτη ώστε να διασφαλίζεται η αποτε-
λεσματικότητα, η διαφάνεια και η νομιμότητα κατά την 
άσκηση των καθηκόντων αυτών. Προς τούτο εκδόθηκε η 
Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 892/036/22-04-2019, που τροπο-
ποίησε της Απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 847/36 και δημοσιεύθηκε 
στην ΕτΚ (ΦΕΚ 3023/Β΄/26- 07-2019).

3. Δεδομένης της κρίσης του κορωνοϊού και του πε-
ριορισμού προσέλευσης στους γραφειακούς χώρους 
της ΕΕΤΤ και του περιορισμένου χρόνου της κας Α. Μα-
γκανιώτη, προς άσκηση των ανατεθέντων καθηκόντων 
ελέγχου των Ομάδων Εργασίας της ΕΕΤΤ, που απαιτούν 
καθημερινή ενασχόληση, ανατέθηκε το καθήκον αυτό 
στο στέλεχος της ΕΕΤΤ Γεώργιο Γιαννιτσιώτη που υπη-
ρετούσε στη Γραμματεία της Ολομελείας και είχε άμεση 
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά στοιχεία και ήταν σε άμεση 
επικοινωνία με το Προεδρείο και γενικότερα με την Ολο-
μέλεια και τις οργανικές μονάδες της ΕΕΤΤ. Η ανάθεση 
αυτή σκόπευε στην διασφάλιση της διαφάνειας, της 
νομιμότητας, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της 
Υπηρεσίας. Προς τούτο εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 960/23 «Αντικατάσταση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
892/036/22-04-2019 (Β’ 4859/2020).

4. Δεδομένης της μετακίνησης του στελέχους Γ. Γιαν-
νιτσιώτη σε άλλη οργανική μονάδα της ΕΕΤΤ, συγκεκρι-
μένα στο Τμήμα Ανάλυσης Λειτουργιών & Διαδικασιών 
της Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατέστη πρακτικά 
δυσχερής η άσκηση της ανατεθείσας σε αυτόν με την ΑΠ 
960/23 αρμοδιότητας δεδομένου ότι πλέον δεν υπάγε-
ται ιεραρχικώς απ’ευθείας στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ αλλά 
στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάλυσης Λειτουργιών 
& Διαδικασιών της Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
της ΕΕΤΤ.

Αποφασίζει: 

Άρθρο 1
1. Η άσκηση των καθηκόντων των στοιχείων 1, 2 και 3, 

του άρθρου 2, της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 847/36 (ΦΕΚ 
1845/Β΄/22-5-2018), ανατίθεται στο Μέλος της Ολομέ-
λειας της ΕΕΤΤ, Αντώνιο Γαστεράτο, ήτοι:

1) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των πρόσθετων 
αμοιβών που λαμβάνουν τα μέλη του προσωπικού της 
ΕΕΤΤ στο πλαίσιο πραγματοποίησης υπερωριών και 
λόγω συμμετοχής τους σε κλιμάκια επιφυλακών και συ-
νεργείων ελέγχου.

2) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των δαπανών που 
προκύπτουν από την πραγματοποίηση ταξιδιών του 
προσωπικού της ΕΕΤΤ για υπηρεσιακούς ή επιμορφω-
τικούς λόγους.

3) Η παρακολούθηση του έργου και εν γένει της λει-
τουργίας όλων των ομάδων εργασίας της ΕΕΤΤ.

2. Ο Αντώνιος Γαστεράτος συνεργάζεται με τον Προϊ-
στάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ για θέματα σχετικά με τις διοικητι-
κές και οικονομικές υπηρεσίες της ΕΕΤΤ.

3. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 847/36.
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Άρθρο 2
Η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 960/23 (Β’ 4859/2020) κα-

ταργείται.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 

τη δημοσίευσή της, να κοινοποιηθεί στους αποδέκτες 
της Αντώνιο Γαστεράτο και Γεώργιο Γιαννιτσιώτη, και να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 

 Ι

  Αριθμ. 45075 (4)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-

ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Μαθηματικών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
2. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Z2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4. Την υπ’ αρ. 162818/29-9-2017 ( Γ’ 993) απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
5. Τη διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. 

υπ’ αρ. 4159/16-10-2017 (ΑΔΑ: Ψ41Τ46Ψ8ΧΒ-1Κ3),
6. Την υπ’ αρ. 10271/11-12-2017 (Γ’ 1350) πρυτανική 

πράξη βαθμολογικής κατάταξης υπηρετούντων μελών 
Ε.ΔΙ.Π., που μετατάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθη-
ματικών αριθμ. συνεδρ. 607/25-1-2023, για τον καθορι-
σμό γνωστικού αντικειμένου του Χαρίλαου Βαβατσούλα 
του Βασιλείου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα Άλγεβρας, Θεω-
ρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής του Τμήματος 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, λαμβά-
νοντας υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό - ερευνητι-
κό έργο, τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τη 
γνώμη του Τομέα του Τμήματος (έγγραφο του Τμήματος 
Μαθηματικών υπ’ αρ. 43480/31-1-2023).

8. Την αίτηση του παραπάνω μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμή-
ματος Μαθηματικών για τον καθορισμό του γνωστικού 
αντικειμένου του.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Χαρίλαου Βαβατσού-
λα του Βασιλείου, υπηρετούντος μέλους του Εργαστηρι-
ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τομέα Άλγε-
βρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής του 
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθο-
ρίζεται ως εξής: «Αντιμεταθετική Άλγεβρα, Θεωρία Ομά-
δων, (Μη) Προσεταιριστικοί Δακτύλιοι και Άλγεβρες».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. 44792 (5)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-

ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Μαθηματικών .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο  15 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
2. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Z2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4. Την υπ’ αρ. 162818/29-9-2017 ( Γ’ 993) απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
5. Τη διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. 

υπ’ αρ. 4159/16-10-2017 (ΑΔΑ: Ψ41Τ46Ψ8ΧΒ-1Κ3).
6. Την υπ’ αρ. 10271/11-12-2017 (Γ’ 1350) πρυτανική 

πράξη βαθμολογικής κατάταξης υπηρετούντων μελών 
Ε.ΔΙ.Π., που μετατάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθη-
ματικών αριθμ. συνεδρ. 607/25-1-2023, για τον καθορι-
σμό γνωστικού αντικειμένου του Παρασκευά Αλβανού 
του Κωνσταντίνου, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα Άλγεβρας, 
Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής του Τμή-
ματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, 
λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευ-
νητικό έργο, τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και 
τη γνώμη του Τομέα του Τμήματος (έγγραφο του Τμήμα-
τος Μαθηματικών υπ’ αρ. 43480/31-1-2023).

8. Την αίτηση του παραπάνω μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμή-
ματος Μαθηματικών για τον καθορισμό του γνωστικού 
αντικειμένου του.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,δια-
πιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Παρασκευά Αλβα-
νού του Κωνσταντίνου, υπηρετούντος μέλους του Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τομέα 
Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής 
του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, καθορίζεται ως εξής: «Θεωρία Αριθμών, Αλγεβρική 
Γεωμετρία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρύτανης

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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