
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 
(ΦΕΚ 269/τ.Β΄/7-2-2014) απόφασης Σύστασης Σχολι-
κών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2 Τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών (Β’ 784).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.35.3/13462 (1)
  Τροποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 

(ΦΕΚ 269/τ. Β΄/7-2-2014) απόφασης Σύστασης 

Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης 

(Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτι-

κής Ελλάδας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του Ν.4115/2013 

(ΦΕΚ 24/τ.Α'/30-1-2013) με θέμα: «Οργάνωση και λει-
τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και 
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α'/ 
02-10-2008) με θέμα «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατό-
μων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», 
όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

3. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 
(ΦΕΚ 1340/τ.Β'/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση σχετι-
κά με τον «Καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδι-
οτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρε-
σιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων των διδασκόντων».

4. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: 
Ω46Υ465ΦΘ3-905) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση των 
μέχρι σήμερα υπηρετούντων».

5. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ίδρυσης των Τμη-
μάτων Ένταξης (Τ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

6. Το αριθμ. πρωτ. 65626/Γ6/15-5-2013 έγγραφο του 
ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ' με θέμα 
«Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο-
στήριξης».

7. Το αριθμ. πρωτ. 70257/Γ6/23-5-2013 έγγραφο του 
ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ' με θέμα 
«Παροχή διευκρινήσεων επί του 65626/Γ6/15-05-2013 
εγγράφου μας».

8. Το αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/4127/31-5-2013 έγγραφο 
μας προς το ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής /Τμ. Γ' 
με θέμα: «Πρόταση για τη συγκρότηση Σχολικών Δικτύ-
ων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Δυτ. Ελλάδας».

9. Το αριθμ. πρωτ. 143862/Γ6/07-10-2013 έγγραφο 
του ΥΠΑΙΘ /Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ' με θέμα 
«Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστή-
ριξης Σ.Δ.Ε.Υ.».

10. Το αριθμ. πρωτ. 3073/Γ6/10-1-2014 έγγραφο του 
ΥΠΑΙΘ/Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ' με θέμα 
«Διευκρινήσεις σχετικά με τη σύσταση των ΣΔΕΥ και τη 
συγκρότηση των ΕΔΕΑΥ».

11. Τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσαν οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρ-
μοδιότητας μας.

12. Το αριθμ. πρωτ. 243/12-1-2015 έγγραφο της Δ/
νσης Π.Ε. Αιτωλ/νίας με θέμα «Πρόταση τροποποίησης 
Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)»

13. Την αριθμ. Φ.35.3/317/13-1-2016 (ΦΕΚ 95/τ.Β'/26-
1-2016) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της 
αριθ. Φ.35.3/1002/29-1-2014(ΦΕΚ 269/τ.Β'/7-2-2014) 
απόφασης Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης 
και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Ελλάδας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Το αριθμ. πρωτ. 12953/07-11-2016 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρ-
νανίας με θέμα «Πρόταση τροποποίησης σύστασης Σχο-
λικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)».

15. Την αριθμ. πρωτ. 12834/Δ3/03-8-2016 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2591/τ.Β'/2016) σύμφωνα με 
την οποία το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΕΛΕΠΑΠ Αγρινί-
ου μετονομάζεται σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου 
«ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ».

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού απο-
φασίζουμε Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/1002/
29-1-2014 (ΦΕΚ 269/τ. Β'/7-2-2014) απόφαση Σύστα-
σης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης 
(Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως 
προς το Σ.Δ.Ε.Υ. του ΕΛΕΠΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ και το ΣΔΕΥ του 2ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ως 
ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΑ-

ΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ» με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημο-
τικό Σχολείο Αγρινίου «ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ», αποτελούμενο 
από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης 
με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημ. Σχολείο Αγ. Κων/νου
2 2ο Δημ. Σχολείο Αγ. Κων/νου
3 Δημ. Σχολείο Δοκιμίου
4 2ο Δημ. Σχολείο Θεστιέων

ΣΔΕΥ 2ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με 
Κέντρο Υποστήριξης το 2ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Αγρινίου, 
αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαί-
δευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 6ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
2 11ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
3 12ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
4 16ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
5 20ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/1002/ 
29-1-2014 (ΦΕΚ 269/τ. Β'/7-2-2014) απόφαση του Πε-
ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 22 Νοεμβρίου 2016

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. ΕΑΠ2003683ΕΞ2016 (2)

    Τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ-

ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Οικονομικών (Β' 784).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου δεύτερου, παρ. 1β του Ν. 3845/2010 

(Α' 65) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στή-
ριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της 
Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», 
όπως ισχύει

β) του άρθρου 69Γ του Ν. 4270/2014 (Α' 143), «Αρχές 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
χο άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

2. Την αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή του 
πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμής» (Β' 784), όπως ισχύει.

3. Την αριθ. 2/16570/0026/13.5.2016) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και 
εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπη-
ρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις 
Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνη-
σης» (Β' 1381).

4. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168) και των 
π.δ. 123/2016 (Α' 208) και π.δ. 125/2016 (Α' 210).

5. Το γεγονός ότι μετά τη μεταφορά των αρμοδιο-
τήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στις 
ΓΔΟΥ/ΠΟΥ κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της αριθ. 
2/37345/0004/4.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης 
ως αναφορά το άρθρο 11 προκειμένου να διενεργηθεί 
ομαλά η πληρωμή αποδοχών με χρηματικά εντάλματα 
των φορέων μετά την 1η.1.2017.

6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ρύθμισης των 
πληρωμών μέσω του συστήματος πληρωμών της Ενιαίας 
Αρχής Πληρωμών.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 11 της αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 από-
φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41171Τεύχος Β’ 4194/27.12.2016

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απο-
γραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και σύσταση 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β΄ 784), αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Όλες οι καταστάσεις πληρωμής των αμοιβών της 
παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, οι οποίες πληρώνο-
νται με Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (ΧΕΠ) σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού εισάγονται υποχρεωτικά 
σε μηχανογραφική εφαρμογή της ΕΑΠ.

2. Μετά την έκδοση του εντάλματος, πιστοποιημένοι 
υπάλληλοι των Διευθύνσεων Οικονομικού εισάγουν το 
αρχείο που παράγεται από το ΟΠΣΔΠ {άρθρο 21, περ. 
ιβ του Ν. 4270/2014 (Α' 143)} και περιέχει τα στοιχεία 
της κατάστασης της προηγούμενης παραγράφου που 
έχει προωθηθεί αρμοδίως και του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος, στην εφαρμογή της ΕΑΠ.

3. Η οριστικοποίηση της υποβολής ηλεκτρονικών αρ-
χείων ενταλμάτων πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία 
ημέρα εκάστου μηνός. Μέσα στις επόμενες τρεις εργάσι-
μες ημέρες η ΕΑΠ εκδίδει και αποστέλλει Συγκεντρωτικές 
Καταστάσεις Ενταλμάτων (ΣΚΕ) στις αρμόδιες ΓΔΟΥ/ΠΟΥ. 
Οι ΣΚΕ υπογράφονται από τον προϊστάμενο της ΓΔΟΥ/
ΠΟΥ και αποστέλλονται εις διπλούν μαζί με τα πρωτότυ-

πα χρηματικά εντάλματα στη Διεύθυνση Λογαριασμών 
του Δημοσίου για την εξόφληση τους.

4. Ως προθεσμία υποβολής των ανωτέρω στη Διεύ-
θυνση Λογαριασμών του Δημοσίου ορίζεται η δέκατη 
ημέρα εκάστου μηνός. Η ημερομηνία εξόφλησης των 
χρηματικών ενταλμάτων ορίζεται η πρώτη εργάσιμη 
ημέρα μετά την δέκατη τρίτη εκάστου μηνός.

5. Για τις αμοιβές των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που υπόκεινται σε 
προληπτικό έλεγχο οι εκκαθαριστές συμπληρώνουν το 
αρχείο της ΕΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, 
μετά τη θεώρηση από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, συμπληρώνοντας και τον αριθμό του εντάλ-
ματος.»

2. Η παρούσα ισχύει από την 1η.1.2017 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  
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*02041942712160004*

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 Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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. 

E     

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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