
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/ 
4347/28.7.2017 (Β΄ 2849) για την Προκήρυξη Διε-
θνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 
σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).

2 «Τροποποίηση απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/ 
4348/28.7.2017 για την Προκήρυξη Διεθνούς Δια-
γωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας 
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θα-
λάσσιες περιοχές «Δυτικής Κρήτης» και «Νοτιοδυ-
τικά Κρήτης».

3 Ίδρυση Τομέων στο τμήμα Πληροφορικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός 
των γνωστικών τους αντικειμένων.

4 Ένταξη της Σοφίας Φλουρή του Γρηγορίου, υπαλ-
λήλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε 
θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ Κατηγορίας, στη Σχολή Επιστη-
μών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/25183/7210 (1)
  Τροποποίηση απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/ 

4347/28.7.2017 (Β΄ 2849)  για την Προκήρυξη Διε-

θνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

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. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τα άρθρα 145 έως και 164 του ν. 4001/2011 «για 
τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα Παραγωγή και δίκτυα 
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρύθμισες»
(ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει.

5. Το αριθ. 14/2012 προεδρικό διάταγμα «Σύσταση της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνική Διαχειρι-
στική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) στην 
αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management 
SA. (H.H.R.M. 5.Α.)" - Κατάρτιση καταστατικού αυτής».

6. Την αριθ. πρωτ. 19859/8.5.2015 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας περί έναρξης λειτουργίας της 
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων 
Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.).

7. Το ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευ-
ση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27),
όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 17 περίπτωση (β) 
του άρθρου 2.

8. Την παράγραφο 1 του άρθρου 148 του ν.δ. 210/1973 
«Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α΄ 277), όπως τρο-
ποποιημένος ισχύει.

9. Το π.δ. 127/1996 «Όροι εκμίσθωσης του δικαιώμα-
τος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων» 
(ΦΕΚ Α΄ 92).

10. Το άρθρο 20 του ν. 3587/2007 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του ν. 2251/1994 περί προστασίας των κα-
ταναλωτών» σύμφωνα με το οποίο επανέρχονται στο 
αυτοδικαίως στο Δημόσιο τα δικαιώματα αναζήτησης, 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων επί των 
περιοχών που είχαν παραχωρηθεί στις εταιρείες ΔΕΠ 
και ΔΕΠ-ΕΚΥ.

11. Την απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας με αριθμό Δ1/Φ6/12657/30.6.1995
(ΦΕΚ Β΄ 615/13.7.1995) για διαίρεση της Χώρας και των 
περιοχών κατά το άρθρο 148 παρ. 1 του Μεταλλευτικού 
Κώδικα (ν.δ. 210/1973), όπως τροποποιημένος ισχύει.

12. Την από 02.06.2017 αίτηση της εταιρείας με την 
επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS-Ενεργειακή Αιγαίου 
Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογοναν-
θράκων» για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή 
στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/9269/3048/22.6.2017 (ΑΔΑ ΨΧ114653Π8-ΔΤΜ) για 
την αποδοχή αίτησης και έναρξη διαδικασίας του άρ-
θρου 2 παρ. 17 περίπτωση (β) του ν. 2289/1995 όπως 
ισχύει για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή 
στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 13967/4241/26.07.2017 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
με την οποία επιλέγεται ως είδος σύμβασης η «Σύμβαση 
Μίσθωσης» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευ-
νας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια 
περιοχή στη Δυτική Ελλάδα («Ιόνιο»).

15. Την αριθ. πρωτ. 743/18.07.2017 διακήρυξη της Ελ-
ληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και 
ιδίως τις παραγράφους 4.2 (Διαδικασία Αξιολόγησης) 
και 3.7.3. (Υποφάκελος Γ: Έγγραφα Τεχνικής Ικανότητας, 
κεφάλαιο Εγγύηση Μητρικής Εταιρείας), όπως εγκρίθη-
κε με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347/απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την οποία 
προκηρύχθηκε Διεθνής Διαγωνισμός για παραχώρηση 
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναν-
θράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).

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

Την τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 743/18.07.2017 δια-
κήρυξης της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρο-
γονανθράκων όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθ. ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/14322/4347/28.7.2017 (Β΄ 2849) απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και με την οποία προκηρύ-
χθηκε Διεθνής Διαγωνισμός για παραχώρηση δικαιώμα-
τος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε 
θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).

Η τροποποίηση αφορά την αντικατάσταση του Πα-
ραρτήματος Ε (Εγγύηση Μητρικής Εταιρείας-Επιστολή 
Δήλωσης Προθέσεων), το οποίο στα ελληνικά θα ισχύει 
ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Επιστολή Υποστήριξης

Ημερομηνία: [·]

1. Η [Μητρική Εταιρεία] είναι εταιρεία καταχωρηθείσα 
σύμφωνα με τις δίκαιο της [·].

2. Η [Μέλος του αιτούντος] είναι θυγατρική 100% της 
[Μητρική Εταιρεία].

3. Η [Μητρική Εταιρεία] αναγνωρίζει τους όρους και 
προϋποθέσεις που περιέχονται στην αίτηση που υποβάλ-
λεται από την άνευ νομικής προσωπικότητας σύμπραξη 
που αποτελείται από [·], [·] και [·] κατά την Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφορών (η "Αίτηση") και επιβεβαιώνει ότι 
η [Μέλος του αιτούντος] έχει πρόσβαση σε:

(i) Οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση όλων των 
συμβάσεων, υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που αφο-
ρούν την επιδίωξη των δραστηριοτήτων που απαιτού-
νται σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης 
με απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας καθώς και με περι-
βαλλοντικές απαιτήσεις.

(ii) προσωπικό, βέλτιστες πρακτικές και τεχνικούς πό-
ρους που αφορούν την επιδίωξη δραστηριοτήτων που 
απαιτούνται σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών.

4. Η παρούσα Επιστολή Υποστήριξης είναι σε ισχύ 
μέχρι την επέλευση της συντομότερης των κάτωθι ημε-
ρομηνιών:

(i) Οριστική απόρριψη της αίτησης σύμφωνα με τους 
όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.

(ii) Λήξη της περιόδου ισχύος της αίτησης, ή
(iii) Υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης όπου η [Μέ-

λος του αιτούντος] είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Εκτός εάν άλλως προβλέπεται οι όροι με κεφαλαία που 

χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα 
Επιστολή Υποστήριξης έχουν την ίδια έννοια που τους 
αποδίδεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Ειλικρινώς,

Όνομα:
Τίτλος:

Αντίστοιχα στα Αγγλικά θα ισχύει ως ακολούθως:

ANNEXE Ε
Letter of Comfort

Date: [·]

5. [Parent Company] is a private company registered 
under the laws of [·].

6. [Consortium Member] is a wholly owned subsidiary 
of [Parent Company].

7. [Parent Company] acknowledges the terms and 
conditions contained in the bid application submitted 
by the unincorporated consortium constituted by [·], [·] 
and [·] during the Call for Tenders (the "Bid Application") 
and confirms that [Consortium Member] has access to:

(iii) financial resources for the execution of all contracts, 
obligations and commitments regarding the pursuit of 
the activities requested under the terms of the Call for 
Tenders, including compliance with health, safety and 
environmental requirements;

(iv) personnel, best practices and technical resources 
regarding the pursuit of the activities requested under 
the terms of the Call for Tenders.

8. This Letter of Comfort produces its effect until the 
earliest of the following dates:

(iv) final rejection of the Bid Application pursuant to 
the terms of the Call for Tenders.

(v) end of the Bid Application Validity Period, or
(vi) execution of the Lease Agreement whereby 

[Consortium Member] is a signatory.
Unless otherwise defined, capitalised terms used 

but not defined in this Letter of Comfort shall have the 
meaning ascribed to them in the Call for Tenders.

Very truly yours,

Name:
Title:
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/25181/7209 (2)
«Τροποποίηση απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/ 

4348/28.7.2017 (Β΄ 2848) για την Προκήρυξη Δι-

εθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώμα-

τος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθρά-

κων στις θαλάσσιες περιοχές «Δυτικής Κρήτης» 

και «Νοτιοδυτικά Κρήτης». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

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. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τα άρθρα 145 έως και 164 του ν. 4001/2011 «για 
τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα Παραγωγή και δίκτυα 
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρύθμισες»
(ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει.

5. Το αριθ. 14/2012 προεδρικό διάταγμα «Σύσταση της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνική Διαχειρι-
στική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) στην 
αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management 
SA. (H.H.R.M. S.A.)" - Κατάρτιση καταστατικού αυτής».

6. Την αριθ. πρωτ. 19859/8.5.2015 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας περί έναρξης λειτουργίας της 
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων 
Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.).

7. Το ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευ-
ση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 27),
όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 17 περίπτωση (β) 
του άρθρου 2.

8. Την παράγραφο 1 του άρθρου 148 του ν.δ. 210/1973 
«Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α΄ 277), όπως τρο-
ποποιημένος ισχύει.

9. Το π.δ. 127/1996 «Όροι εκμίσθωσης του δικαιώμα-
τος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων» 
(ΦΕΚ Α΄ 92).

10. Το άρθρο 20 του ν. 3587/2007 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του ν. 2251/1994 περί προστασίας των κα-
ταναλωτών» σύμφωνα με το οποίο επανέρχονται αυτοδι-
καίως στο Δημόσιο τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας 

και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων επί των περιοχών 
που είχαν παραχωρηθεί στις εταιρείες ΔΕΠ και ΔΕΠ-ΕΚΥ.

11. Την απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργει-
ας και Τεχνολογίας με αριθμό Δ1/Φ6/12657/30.6.1995 
(ΦΕΚ Β΄ 615/13.7.1995) για διαίρεση της Χώρας και των 
περιοχών κατά το άρθρο 148 παρ. 1 του Μεταλλευτικού 
Κώδικα (ν.δ. 210/1973), όπως τροποποιημένος ισχύει.

12. Την από 31.05.2017 αίτηση των εταιρειών με 
τις επωνυμίες «Total E&P Greece B.V.». «ExxonMobil 
Exploration and Production Greece(Crete) B.V.» και «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για παραχώρηση του δικαιώ-
ματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε 
θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

13. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/9270/3049/22.6.2017(ΑΔΑ Ψ73Β4653Π8-ΨΣΦ) για 
την αποδοχή αίτησης και έναρξη διαδικασίας του άρ-
θρου 2 παρ. 17 περίπτωση (β) του ν. 2289/1995 όπως 
ισχύει για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περι-
οχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

14. Την αριθ. πρωτ. 14128/4286/27.07.2017 απόφα-
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 
οποία επιλέγεται ως είδος σύμβασης η «Σύμβαση Μί-
σθωσης» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας 
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες 
περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης».

15. Την αριθ. πρωτ. 745/18.07.2017 και ιδίως τις παρα-
γράφους 4.2 (Διαδικασία Αξιολόγησης) και 3.7.3. (Υπο-
φάκελος Γ: Έγγραφα Τεχνικής Ικανότητας, κεφάλαιο 
Εγγύηση Μητρικής Εταιρείας), όπως εγκρίθηκε με την 
αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348/απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την οποία προκηρύ-
χθηκε Διεθνής Διαγωνισμός για παραχώρηση δικαιώμα-
τος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε 
θαλάσσιες περιοχές «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά 
Κρήτης»)

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

Την τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 745/18.07.2017 δια-
κήρυξης της ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογο-
νανθράκων όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/14325/4348/28.7.2017 (Β΄ 2848) απόφαση του 
Υπουργού  Περιβάλλοντος και με την οποία προκηρύχθηκε
Διεθνής Διαγωνισμός για παραχώρηση δικαιώματος 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θα-
λάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).

Η τροποποίηση αφορά την αντικατάσταση του Πα-
ραρτήματος Ε (Εγγύηση Μητρικής Εταιρείας-Επιστολή 
Δήλωσης Προθέσεων), το οποίο στα ελληνικά θα ισχύει 
ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
Επιστολή Υποστήριξης

Ημερομηνία: [·]

1. Η [Μητρική Εταιρεία] είναι εταιρεία καταχωρηθείσα 
σύμφωνα με τις δίκαιο της [·].

2. Η [Μέλος του Αιτούντος] είναι θυγατρική 100% της 
[Μητρική Εταιρεία].
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3. Η [Μητρική Εταιρεία] αναγνωρίζει τους όρους και 
προϋποθέσεις που περιέχονται στην αίτηση που υποβάλ-
λεται από την άνευ νομικής προσωπικότητας σύμπραξη 
που αποτελείται από [·], [·] και [·] κατά την Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφορών (η "Αίτηση") και επιβεβαιώνει ότι 
η [Μέλος του Αιτούντος] έχει πρόσβαση σε:

(i) Οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση όλων των 
συμβάσεων, υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που αφο-
ρούν την επιδίωξη των δραστηριοτήτων που απαιτού-
νται σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης 
με απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας καθώς και με περι-
βαλλοντικές απαιτήσεις,

(ii) προσωπικό, βέλτιστες πρακτικές και τεχνικούς πό-
ρους που αφορούν την επιδίωξη δραστηριοτήτων που 
απαιτούνται σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών.

4. Η παρούσα Επιστολή Υποστήριξης είναι σε ισχύ 
μέχρι την επέλευση της συντομότερης των κάτωθι ημε-
ρομηνιών:

(i) Οριστική απόρριψη της Αίτησης σύμφωνα με τους 
όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.

(ii) Λήξη της περιόδου Ισχύος της Αίτησης, ή
(iii) Υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης όπου η [Μέ-

λος του Αιτούντος] είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Εκτός εάν άλλως προβλέπεται οι όροι με κεφαλαία που 

χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα 
Επιστολή Υποστήριξης έχουν την ίδια έννοια που τους 
αποδίδεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Ειλικρινώς,

Όνομα:
Τίτλος:

Αντίστοιχα στα Αγγλικά θα ισχύει ως ακολούθως:

ANNEXE Ε
Letter of Comfort

Date: [·]

5. [Parent Company] is a private company registered 
under the laws of [·];

6. [Consortium Member] is a wholly owned subsidiary 
of [Parent Company];

7. [Parent Company] acknowledges the terms and 
conditions contained in the bid application submitted 
by the unincorporated consortium constituted by [·], [·] 
and [·] during the Call for Tenders (the "Bid Application") 
and confirms that [Consortium Member] has access to:

(iii) financial resources for the execution of all contracts, 
obligations and commitments regarding the pursuit of 
the activities requested under the terms of the Call for 
Tenders, including compliance with health, safety and 
environmental requirements;

(iv) personnel, best practices and technical resources 
regarding the pursuit of the activities requested under 
the terms of the Call for Tenders.

8. This Letter of Comfort produces its effect until the 
earliest of the following dates:

(iv) final rejection of the Bid Application pursuant to 
the terms of the Call for Tenders,

(v) end of the Bid Application Validity Period,
or (vi) execution of the Lease Agreement whereby 

[Consortium Member] is a signatory.
Unless otherwise defined, capitalised terms used 

but not defined in this Letter of Comfort shall have the 
meaning ascribed to them in the Call for Tenders.

Very truly yours,

Name:

Title:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι   

Αριθ. 3146 (3)  
 Ίδρυση Τομέων στο τμήμα Πληροφορικής της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός 

των γνωστικών τους αντικειμένων. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων: 7 παρ. 2 περ. η, 9 παρ. 3, 10 παρ. 4, 13 

παρ. 2 περ. ια, 21 παρ. 2 περ. γ και 84 παρ. 8 του ν. 4485/ 
2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 8 παρ. 3 περ. α του ν. 1268/1982
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/18-7-1982),

γ) του π.δ. 200/18-2-1991 (ΦΕΚ 78/τ.Β΄/30-5-1991): 
«Ίδρυση τμήματος Πληροφορικής στη Σχολή Θετικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης»,

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.
Α΄/22-4-2005).

2. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ. Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της αριθ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».
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3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Ορ-
γανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του τμήμα-
τος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρι-
άσεις με αριθμό 278/5-4-2017, 279/3-5-2017 και 288/
20-9-2017).

5. Τις εισηγήσεις με αριθμό 939/30-3-2017 και 1055/
2-5-2017 των Επιτροπών του τμήματος Πληροφορικής 
που συγκροτήθηκαν για να μελετήσουν και να εισηγη-
θούν για την ίδρυση Τομέων στο τμήμα.

6. Την απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 
2949/16-10-2017) αναφορικά με την ίδρυση Τομέων στο 
τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του ΑΠΘ και καθορισμού των γνωστικών τους αντικει-
μένων.

7. Το γεγονός ότι η ίδρυση των Τομέων στο τμήμα 
Πληροφορικής, με την παρούσα πράξη του Πρύτανη 
δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΠΘ (τα 
έγγραφα με αριθμό: 1461/10-7-2017 του τμήματος Πλη-
ροφορικής και 26886/12-7-2017 της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ), αποφασίζουμε:

Την ίδρυση τριών (3) Τομέων στο τμήματα Πληροφορι-
κής της Σχολής Θετικών Επιστημών: i) Τομέας Τεχνολογι-
ών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού, ii) Τομέας Λογισμικού, 
Υλικού και Θεμελιώσεων και iii) Τομέας Δικτύων Επικοι-
νωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών και καθαρισμό των 
γνωστικών τους αντικειμένων, ως εξής:

Α. Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού 
συντονίζει και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνη-
τικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

1. Συστήματα Λογικού Προγραμματισμού και Ευφυή 
Συστήματα

2. Συστήματα Γνώσης
3. Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης
4. Λειτουργικά Συστήματα και Παγκόσμιος Ιστός
5. Τεχνικές Προγραμματισμού Επίλυσης Προβλημάτων
6. Τεχνητή Νοημοσύνη
7. Σημασιολογικός Ιστός
8. Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα
9. Δομές Δεδομένων
10. Βάσεις Δεδομένων
11. Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
12. Εξόρυξη Δεδομένων
13. Ανάκτηση Πληροφορίας
14. Διαχείριση και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
15. Μαζικά Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργα-

σία Δεδομένων
16. Πληροφοριομετρία
Β. Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων συντο-

νίζει και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

1. Τεχνολογία Λογισμικού
2. Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμικού
3. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην 

Εκπαίδευση

4. Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση
5. Μουσική Πληροφορική
6. Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή
7. Ανοικτές Τεχνολογίες
8. Ενσωματωμένα Συστήματα
9. Στατιστική και Πληροφοριακά Συστήματα
11. Ηλεκτρονική Φυσική και Μικροηλεκτρονική
12. Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
13. Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση
14. Θεωρία Πληροφοριών-Θεωρητική Κρυπτογραφία
15. Επιχειρησιακή Έρευνα
16. Βελτιστοποίηση
17. Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
Γ. Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληρο-

φοριών συντονίζει και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

1. Επικοινωνιακά Συστήματα Η/Υ
2. Κατανεμημένα Συστήματα
3. Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών
4. Οπτικές Επικοινωνίες
5. Ασύρματα Δίκτυα
6. Δίκτυα Επικοινωνιών
7. Οπτικά Δίκτυα
8. Νανοδίκτυα
9. Έμπειρα Συστήματα Τεχνητή Νοημοσύνη
10. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
11. Γραφικά Υπολογιστών – Σύνθεση Ψηφιακών Ει-

κόνων
12. Υπολογιστική Νοημοσύνη
13. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος με εφαρμογές στη 

Βιοιατρική – Βιοπληροφορική
14. Ρομποτική Αντίληψη
15. Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα
16. Ανάλυση Πληροφοριών Μεγάλης Κλίμακας/ Δι-

κτύων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθ. 13154 (4)
Ένταξη της Σοφίας Φλουρή του Γρηγορίου, υπαλ-

λήλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με σχέση ερ-

γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε 

θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-

κού (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ Κατηγορίας, στη Σχολή Επιστη-

μών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 6/10-2-2016 απόφαση του Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/18-2-2016 τ. Υπαλλήλων 
Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του 
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Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) με την οποία 
διορίστηκε ο Καθηγητής του τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας του 
Λύσανδρου ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
με πλήρη θητεία, από τις 23-2-2016 ημερομηνία έκδο-
σης της αριθ. πρωτ. 31460/Ζ1 (ΑΔΑ ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) 
διαπιστωτικής πράξης της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 3, περίπτωση β΄ 
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/6-9-2011), όπως αντικα-
ταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 9 
περίπτωση β΄ του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-2016).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 9 περίπτωση γ΄ 
του ν. 4386/2016. (ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-2016).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016
(ΦΕΚ 159/Α΄/6-9-2016).

5. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/ 
2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/15-2-2017) με την οποία αντικαταστά-
θηκε η περίπτωση α΄ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016.

6. Την από 1-2-2017 αίτηση της Σοφίας Φλουρή του 
Γρηγορίου, υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
για ένταξή της σε θέση Ε.Τ.Ε.Π.

7. Την απόφαση της 12ης-07-2017 Γενικής Συνέλευσης 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθ. 374ης/
20-7-2017 συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

9. Την αριθ. πρωτ: 11043/5-9-2017 (ΦΕΚ 3435/
4-10-2017 τ.Β΄) ΑΔΑ:78ΖΚ469Β7Γ-Ε97, απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατανομής μιας 
(1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π., ΠΕ Κατηγορίας από 
τις υφιστάμενες κενές θέσεις του Ιδρύματος, στη Σχολή 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου, προκειμένου να 
προχωρήσει η διαδικασία ένταξης της Σοφίας Φλουρή 
του Γρηγορίου.

10. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου της υπαλ-
λήλου από τα οποία προκύπτει ότι: κατατάχθηκε στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης, με την αριθ. πρωτ. 2906/20-4-2005 
(ΦΕΚ 46/22-2-2006 τ.ΝΠΔΔ) πρυτανική πράξη, σε συνι-
στώμενη προσωρινή θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας 
Οικονομικού. Ανέλαβε καθήκοντα στις 22-2-2006.

11. Το ότι η παραπάνω κατέχει πτυχίο τμήματος Μαθη-
ματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, 
των οποίων η γνησιότητα έχει ελεγχθεί.

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την 
απόφαση αυτή εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Την ένταξη της Σοφίας Φλουρή του Γρηγορίου, υπαλ-
λήλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΠΕ Κατηγορίας 
Ειδικότητας Οικονομικού, σε κενή οργανική θέση Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
ΠΕ Κατηγορίας, στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 
του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄/6-9-2016), την διάταξη 
της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/
15-2-2017) με την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση 
α΄ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 και την αριθ. πρωτ: 
11043/5-9-2017 (ΦΕΚ 3435/4-10-2017 τ.Β΄) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 10 Οκτωβρίου 2017

 Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ  





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ48112 Τεύχος Β’ 3950/10.11.2017

*02039501011170008*

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
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