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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή προσωπικού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έτους 2016.

2

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2016.

3

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Επίκουρου
Καθηγητή του Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.

4

Συμπλήρωση απόφασης καθιέρωσης ωραρίου
λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Ιθάκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 116492/Ε2/
14.07.2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2218 τ.Β’/18.07.2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./71/16177
(1)
Κατανομή προσωπικού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έτους 2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α'/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ.21 του άρθρου
ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Το Π.δ. 24/27-1-15 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Την απόφαση Υ21/6-10-15 (ΦΕΚ 2144/Β/2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο
Βερναρδάκη».

Αρ. Φύλλου 2279

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ
323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
5. Το αριθ. 63326/14-6-16 αίτημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή τριάντα επτά (37) ατόμων κατηγορίας
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του Υπουργείου Οικονομικών βάσει
του πίνακα διοριστέων (347/τ.Γ/12.04.2016) της προκήρυξης 1Δ/2015 (ΦΕΚ 7/τ. ΑΣΕΠ/29.10.2015 και ΦΕΚ 11/
τ.ΑΣΕΠ/8-12-2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./72/17868

(2)

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ 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).
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2. Το Π.δ. 24/27-1-15 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Την απόφαση Υ21/6-10-15 (ΦΕΚ 2144/Β/2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο
Βερναρδάκη».
4. 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 Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Το υπ' αριθμ. 108026/1.07.16/13 έγγραφο του Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας / Διεύθυνση
Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση Ερευνητή Α'
στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
O Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Ι

Τεύχος Β’ 2279/22.07.2016

τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Υ99/28-12-2015
(ΦΕΚ Β' 2869/29-12-2015) και Υ134/15-03-2016 (ΦΕΚ Β'
711/17-03-2016) αποφάσεις του ιδίου.
2. Την αριθ.79/13-01-2014 απόφαση του Προέδρου
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη μονιμοποίηση σε προσωποπαγή θέση Επίκουρου Καθηγητή
του Θεόδωρου Παχίδη, (ΦΕΚ 120/Γ/03-02-2014)
3. Την αριθ.483/24-05-2016 αίτηση του Επίκουρου
Καθηγητή Θεόδωρου Παχίδη για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου,
4. Την αρ. 15/25-05-2016 απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής TE η οποία
εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του ως άνω Επίκουρου Καθηγητή, κατόπιν της από
24-05-2016 πρότασης του Τομέα Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής TE του
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5. Το αριθ. πρωτ.οικ.1355/10-06-2016 έγγραφο του
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά
στην μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Επίκουρου
Καθηγητή Θεόδωρου Παχίδη.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Θεόδωρου Παχίδη, του Παύλου, Επίκουρου καθηγητή, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής TE, της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.ΕΙ. Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης από «Τεχνολογία Λογισμικού»,
σε «Τεχνολογία Λογισμικού και Ρομποτική».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Ιουλίου 2016

Αριθμ. Φ.21/116541/Ζ2
(3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Επίκουρου
Καθηγητή του Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 258 τ.Α'),
β. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.Α΄),
γ. του Π.δ. 114/14 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 τ. Α'), όπως ισχύει,
δ. του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 τ.Α'),
ε. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 τ.Α'),
στ. την αριθ. Υ27 απόφαση του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2168/9-10-2015 τ.Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 12910/5963
(4)
Συμπλήρωση απόφασης καθιέρωσης ωραρίου
λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Ιθάκης.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 280 I του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης"»,
β) το άρθρο 36 παρ. 3 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143
Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
γ) το άρθρο 8 Α' παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του Π.δ.
139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου»,
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δ) της πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06-05-2015 (ΦΕΚ 24 Α'), με την οποία έγιναν αποδεκτές οι
παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας,
ε) το άρθρο 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α') «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Την αριθμ. 2670/1265/23-02-2016 (ΦΕΚ 695 Β',
Α.Δ.Α.: ΨΥ0ΣΟΡ1Φ-ΕΜΚ) απόφασή μας περί καθιέρωσης
ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Ιθάκης.
3.Το υπ' αριθμ. 3242/28-06-2016 έγγραφο του Δήμου Ιθάκης, με το οποίο μας απεστάλη η υπ' αριθμ. 99/03-06-2016
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης, με την
οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η συμπλήρωση
της υπ' αριθμ. 8/15-01-2016 απόφασης τους περί καθιέρωσης 24ωρης ή 12ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθ'
όλο το έτος του γραφείου καθαριότητας, του γραφείου
ύδρευσης, του Τμήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών και
του Τμήματος των Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ιθάκης.
4. Την αριθμ. 3213/27-06-2016 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 για την κάλυψη
της δαπάνης που θα προκληθεί από την απόφαση αυτή,
αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ' αριθμ. 2670/1265/23-02-2016
(ΦΕΚ 695 Β΄ 2016) απόφασή μας περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Ιθάκης και καθιερώνουμε ωράριο λειτουργίας στο Γραφείο Καθαριότητας
σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα, καθώς και τις
Κυριακές, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες και για τις κάτωθι
ειδικότητες εργαζομένων:
δυο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Οδηγών ΙΔΟΧ και
δυο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ Εργατών ΙΔΟΧ.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα ανέρχεται στο ύψος περίπου των 2.500,00€ και θα βαρύνει τους
Κ.Α. 20.6012.01 και 20.6054.01 του προϋπολογισμού του
Δήμου Ιθάκης οικονομικού έτους 2016.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ανωτέρω απόφασή μας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα 18 Iουλίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην αριθμ. 116492/Ε2/14.07.2016 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2218 τ.Β'/18.07.2016, στη σελίδα
24006 στον 14ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο:
.................
«iν) κύρια ειδικότητα πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ της παρ. 1.3
περ. γ του άρθρου 20 του Ν.3699/2008 ή/και
ν) σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΑΕ, που έχουν
υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2010, από Πανεπιστήμια ή
από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή/και
vi) προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα (10) διδακτικών
μηνών, η οποία αποκτήθηκε κατόπιν προσλήψεως στην
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»,
στο ορθό:
«iν) σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΑΕ, που έχουν
υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2010, από Πανεπιστήμια ή
από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή/και
ν) προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα (10) διδακτικών
μηνών, η οποία αποκτήθηκε κατόπιν προσλήψεως στην
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».
(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

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

*02022792207160004*

