
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. 161729/Ε2 
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 112158/Ε2/8-7-2016 

(ΦΕΚ 2133 τ.Β΄/11-7-2016) υπουργική απόφαση 

«Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλά-

δων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για 

ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομί-

σθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσω-

ρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευ-

τικών σχολικού έτους 2016-2017». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 112158/Ε2/8-7-2016 (ΦΕΚ 2133/τ.Β΄/

11-7-2016) υπουργική απόφαση «Πρόσκληση υποψήφι-
ων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μου-
σικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρο-
μίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών 
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού 
έτους 2016-2017».

2. Την υπ’ αριθ. 152360/ΓΔ4/19-9-2016 κοινή υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ 3049/τ.Β΄/23-9-2016) με θέμα «Ίδρυ-
ση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα 
εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση 
των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στε-
λέχωσης των εν λόγω δομών», ιδίως το άρθρο 9 αυτής.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Καλούμε τους εγγεγραμμένους στους υφιστάμενους 
ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, 
σχολικού έτους 2016-2017, υποψήφιους εκπαιδευτικούς 
των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ18.41, 
ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ60 και ΠΕ70, οι οποίοι επιθυμούν να 
προσληφθούν ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου (για 
τον κλάδο ΠΕ60) ή αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου 
(για τους λοιπούς κλάδους) σε Δομές Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), να συμπληρώσουν 
την ηλεκτρονική αίτησή τους στο Ολοκληρωμένο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), από 
τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου έως και Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 
2016 και ώρα 12.00.

Από την παρούσα διαδικασία, εξαιρούνται οι εκπαι-
δευτικοί που έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές 
(πλήρους ή μειωμένου ωραρίου), κατά το τρέχον σχολικό 
έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-
Στελέχωση των ΔΥΕΠ
από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1-«Ίδρυση και χώροι λειτουρ-
γίας ΔΥΕΠ» της υπ' αριθ. 152360/ΓΔ4/19-9-2016 κοινή 
υπουργική απόφαση.

«1. Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών 
τρίτων χωρών ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαί-
δευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), οι οποίες θα λειτουργούν, 
πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου, εντός των σχολικών μονάδων εκείνων 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των 
οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας. Σε κάθε σχολική 
μονάδα αντιστοιχεί μία αυτοτελής ΔΥΕΠ, η οποία μπορεί 
να περιλαμβάνει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του 
αριθμού των μαθητών.

2. Ειδικά για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5 
ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας ιδρύονται 
ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων οι οποίες θα λει-
τουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας.

3. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν τα κρι-
τήρια της παρ. 1 του άρθρου 2 μπορούν να ιδρύονται 
για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6-12 ετών (Δημοτι-
κό) και 13-15 ετών (Γυμνάσιο) ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα 
σχολικών μονάδων οι οποίες θα λειτουργούν εντός των 
κέντρων φιλοξενίας. ...»

2. Στο άρθρο 9 της ίδιας ως άνω κ.υ.α. ορίζεται ότι:
«1. Οι ΔΥΕΠ μπορούν να στελεχώνονται και από ανα-

πληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται 
και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το 
ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) που προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία.

2. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται 
σε ΔΥΕΠ δύνανται να διατίθενται, βάσει των εκάστοτε 
αναγκών της υπηρεσίας, εντός του σχολικού έτους, από 
τη ΔΥΕΠ που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη ΔΥΕΠ:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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α) αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, ύστερα από 
πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

β) αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτερου Περιφερειακού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.»

3. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ΔΥΕΠ προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.
4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και οι προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 

(ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ), γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλάδων του ΥΠΠΕΘ, καθώς και τη χρήση των αντίστοιχων υφιστάμενων 
πινάκων ΕΕΠ και ΕΒΠ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -
Διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων 
(ΔΥΕΠ), συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση αναπληρωτή γενικής εκπ/σης στο ΟΠΣΥΔ, επιλέγοντας αρχικά το 
πεδίο «Αποδέχομαι πρόσληψη ως αναπληρωτής σε δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ)» και 
εν συνεχεία, με σειρά προτεραιότητας, τις περιοχές του επισυναπτόμενου Παραρτήματος «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΥΕΠ» Σημειώνεται ότι οι εν λόγω περιοχές αντιστοιχούν στα υφιστάμενα κέντρα φιλοξενίας 
προσφύγων σε κοντινή απόσταση των οποίων θα λειτουργήσουν οι ΔΥΕΠ.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων θα αναρτηθούν στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
i. Για τους εκπ/κούς κλάδου ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ70 παρέχεται η 

δυνατότητα πρόσληψης/απασχόλησης αποκλειστικά με μειωμένο ωράριο απασχόλησης.
Αντίθετα για τον κλάδο ΠΕ60 παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης/απασχόλησης αποκλειστικά με πλήρες 

ωράριο απασχόλησης.
ii. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπαιδευτικού ως αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ στο πλαίσιο της παρούσας, 

απενεργοποιείται αυτοδικαίως η αίτηση υποψηφίου αναπληρωτή που έχει υποβάλει για τη Γενική εκπ/ση και 
την Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση και ως εκ τούτου δεν καθίσταται εφικτή οποιαδήποτε, περαιτέρω, πρόσληψή του 
(με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) στις εν λόγω δομές.

iii. Μετά το πέρας της προθεσμίας που τίθεται με την παρούσα απόφαση για την υποβολή της αίτησης - δή-
λωσης για πρόσληψη σε ΔΥΕΠ, ουδεμία τροποποίηση αυτής είναι δυνατή.

iv. Σε περίπτωση ίδρυσης νέων κέντρων φιλοξενίας σε λοιπές περιοχές (πλην αυτών που εμφανίζονται στο 
επισυναπτόμενο παράρτημα και παρέχονται διαθέσιμες προς επιλογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠ-
ΣΥΔ), θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού, να συμπεριλάβουν στη 
δήλωσή τους και τις αντίστοιχες περιοχές.

Στην παρούσα επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος αυτής το Παράρτημα «ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣ-
ΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΥΕΠ» με τις διαθέσιμες περιοχές προς επιλογή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΥΕΠ

1. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΑΙΩΝΑΣ

3. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

4. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΛΑΥΡΙΟ (ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ,
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)

5. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΑΛΑΚΑΣΑ

6. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΡΑΦΗΝΑ

7. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

8. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΧΙΣΤΟ

9. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΟΙΝΟΗ

10. Ν. ΔΡΑΜΑΣ - ΔΡΑΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

11. Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ - ΡΙΤΣΩΝΑ

12. Ν. ΗΛΕΙΑΣ - ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ (ΚΥΛΛΗΝΗ)

13. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
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14. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ

15. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ

16. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ

17. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΕΡΒΕΝΙ ALEXIL, ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ

18. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΑΒΑΤΑ

19. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΡΙ

20. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ

21. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ

22. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΡΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

23. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΙΝΔΟΣ FRAKAPOR, ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

24. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

25. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

26. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΑΤΣΙΚΑΣ

27. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑ

28. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

29. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑ

30. Ν. ΚΙΛΚΙΣ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ (ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ)

31. Ν. ΚΙΛΚΙΣ - ΧΕΡΣΟ

32. Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

33. Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙ

34. Ν. ΛΕΣΒΟΥ - ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ

35. Ν. ΛΕΣΒΟΥ - ΜΟΡΙΑ

36. Ν. ΛΕΣΒΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

37. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ

38. Ν. ΠΕΛΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
39. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ - ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ
40. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ - ΠΙΕΡΙΑ

41. Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΠΡΕΒΕΖΑ

42. Ν. ΣΑΜΟΥ - ΣΑΜΟΣ
43. Ν. ΣΕΡΡΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ
44. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ

45. Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

46. Ν. ΧΙΟΥ - ΧΙΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ  
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*02031680310160004*

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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