
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρημα-
τοδοτούμενων Προγραμμάτων και της Διεύθυν-
σης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, της Γε-
νικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του 
Υπουργείου Οικονομικών.

2 Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ.84627/2011 
Απόφασης, με θέμα: «Διασύνδεση Νοσοκομείων 
και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους 
και λειτουργίας τους» (Β΄ 1681), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

3 Στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία της Γραμ-
ματείας της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 2/66206/0004 (1)
   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρημα-

τοδοτούμενων Προγραμμάτων και της Διεύθυν-

σης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, της 

Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 

του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015) « Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22-4-2005).

3. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ 178/τ. Α΄/29-08-2014).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ε) της αριθμ. 2/ 
30508/0004/5-05-2015 απόφασης του Υπουργού Οικο-

νομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότη-
σης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», στους Γενικούς 
Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυ-
τούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμέ-
νους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας 
στον Υπουργό Οικονομικών » (ΦΕΚ 785/τ. Β΄/5-05-2015), 
όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

6. Το αριθμ. 1265/4-08-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, με το οποίο γνωστο-
ποιείται ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα 
από το κανονικό  ωράριο, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δι-
αχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και 
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και 
ειδικότερα:

Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων:

• για την έγκαιρη σύνταξη των οριστικών εκθέσεων 
της ππ 2007-2013,

• για τον προγραμματισμό και την ολοκλήρωση της δι-
ενέργειας όλων των ελέγχων Πράξεων και Συστημάτων, 
που αφορούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι 30-12-2017,

• για τη σύνταξη των εισηγήσεων επί των αντιρρήσεων 
των φορέων που υποβάλλονται επί των αποτελεσμάτων 
των προσωρινών εκθέσεων ελέγχου, την οριστικοποίη-
ση και κοινοποίηση των αντίστοιχων εκθέσεων ελέγχου 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.

Στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων:
• για την επικαιροποίηση της τελικής έκθεσης κλεισί-

ματος ππ 2007-2013 για τα προγράμματα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας μετά τις σχετικές συστάσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προθεσμία 12ος 2017),

• για την εκπόνηση μεθοδολογιών ελέγχου προγραμ-
μάτων και Στρατηγικής ελέγχων της ΕΔΕΛ, ππ 2014-2020,

• για τον έλεγχο λογαριασμών των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων 3ης λογιστικής χρήσης,

• για τη σύνταξη της έκθεσης και Γνώμης για 27 προ-
γράμματα 3ης ελεγκτικής περιόδου 2014-2020 (ημε-
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ρομηνία υποβολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
15.02.2018),

• για τον έλεγχο της διαδικασίας Ορισμού των Αρχών 
για επτά προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργα-
σίας και έκδοση σχετικής Γνώμης,

• για τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης ελέγχου άρθρου 22 
ν. 3492/2006 (Νοέμβριος 2017).

7. Το αριθμ. 2/62092/0004/17-08-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης.

8. Την αριθμ. ΔΟΔΑ 4016707 ΕΞ 2017/6-09-2017 από-
φαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά 
στην υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμ-
μάτων και της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
Ελέγχων (Αριθμ. ανάληψης: 63902/2017 ΑΔΑ: ΩΚ4ΧΗ-
6ΛΗ).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη πενήντα εννέα χιλιάδων και επτακοσίων 
εξήντα ευρώ (59.760 €) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από 
την εγγεγραμμένη πίστωση Ειδικού Φορέα 23-140 και 
ΚΑΕ 0511 του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας, για πενήντα οκτώ (58) υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων και είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του 
Υπουργείου Οικονομικών, για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ έως τις 31-12-2017 
και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να 
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και απο-
σπασμένοι εντός του ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργεί-
ου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊστα-
μένων των ανωτέρω Διευθύνσεων. Η σχετική απόφαση 
θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής και στην Αυτοτελή Διεύθυνση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτε-
λή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Αριθμ. Α3α/οικ. 68348 (2)
    Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ.84627/2011 

Απόφασης, με θέμα: «Διασύνδεση Νοσοκομείων 

και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους 

και λειτουργίας τους» (Β΄ 1681), όπως έχει τρο-

ποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 3918/2011 «Διαρ-

θρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 31).

2. Την παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 «Βελτί-
ωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), όπως ισχύει.

3. Το π.δ/γμα 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

4. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

5. Την αριθμ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» 
απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2144).

6. Τις αριθμ. 12/2011, 16/2011 αποφάσεις του ΚΕΣΥΠΕ.
7. Την αριθμ. Β1α/οικ67031/04.09.2017 εισήγηση της 

Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας.

8. Από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

9. Το γεγονός ότι τα ΝΠΙΔ: ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡ-
ΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ δεν υπάγονται σε 
ΔΥΠΕ, αλλά διασυνδέονται λειτουργικά με αυτές, απο-
φασίζουμε:

Το άρθρο 1 της αριθμ. Υ4α/οικ.84627/2011 από-
φασης «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός 
του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους» 
(Β΄ 1681), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. Υ4α/οικ. 
94721/2011 (Β΄ 1874), Υ4α/οικ.122826/2011 (Β΄ 2674), 
Υ4α/οικ.131443/2011 (Β΄ 2831), Υ4α/οικ.26347/2012 
(Β΄ 835), Υ4α/οικ.39460/2012 (Β΄ 1156), Υ4α/οικ.47037/ 
2012 (Β΄ 1559), Υ4α/οικ.48338/2012 (Β΄ 1650), Υ4α/οικ. 
66196/2012 (Β΄ 2095), Υ4α/οικ.121082/2012 (Β΄ 3401) 
όμοιες και ισχύει μέχρι σήμερα, τροποποιείται ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το Γ.Ν. 

Παπαγεωργίου, (130 + 710 κλινών, αντίστοιχα), που πε-
ριλαμβάνονται στους πίνακες με τους οποίους καθορί-
στηκε η διασύνδεση των Νοσοκομείων της 2ης ΔΥΠΕ και 
της 3ης ΔΥΠΕ αντίστοιχα και διαμορφώθηκε ο συνολικός 
αριθμός των οργανικών τους κλινών, απαλείφονται.

Άρθρο 2
Ο συνολικός αριθμός των οργανικών κλινών των Νο-

σοκομείων του ΕΣΥ διαμορφώνεται σε 37.000 κλίνες και 
θα αποτυπώνεται σταδιακά στους οργανισμούς των Νο-
σοκομείων, με αντίστοιχες τροποποιήσεις αυτών.
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Κατά τα λοιπά, η τροποποιούμενη απόφαση, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/80/οικ.29308 (3)

    Στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία της Γραμ-

ματείας της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του ν. 4440/2016 

(224 Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 

(45 Α΄).
3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης κλπ.» (ΦΕΚ 208 Α΄).

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

5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζεται η στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία 
της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, 
ως ακολούθως:

Γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας 
ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που 
υπηρετούν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι παρίστανται στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής, τηρούν τα πρακτικά και 
το αρχείο της Επιτροπής και διαθέτουν στους εισηγη-
τές και στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας 
την απαιτούμενη πληροφορία προκειμένου να αξιολο-
γήσουν τα αιτήματα των φορέων για αποσπάσεις και 
μετατάξεις.

2. Η Γραμματεία υποστηρίζεται στο έργο της και από 
δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορι-
κής και έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοι-
κητικού - Λογιστικού που υπηρετούν στο Υπουργείο Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, με τους αναπληρωτές τους, 
οι οποίοι θα παρακολουθούν την εισροή των αιτημάτων 
των φορέων, την ανάρτηση σε ηλεκτρονική εφαρμογή 
του πίνακα των προς κάλυψη θέσεων των φορέων και 
θα παρέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του 
προγράμματος κινητικότητας.

3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι γενικές περί συλλογικών 
οργάνων διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2017 

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  
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*02033472209170004*

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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