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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας 
προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε 
κέντρα ξένων γλωσσών.

2 Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα».

3 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου 
προσωπικού που έχουν κατανεμηθεί στην Ειδική 
Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

4 Έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος 
(silver), ονομαστικής αξίας €10, με θέμα: «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ-ΣΑΠΦΩ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 6117/Α5 (1)
Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας 

προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας 

σε κέντρα ξένων γλωσσών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του α.ν. 2545/1940 

(Α΄287) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων-Φροντιστηρίων και 
Οικοτροφείων», όπως ισχύουν,

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4250/ 
2014 (Α΄74),

3. Τις διατάξεις της υποπ. Θ.12, της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

4. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄181) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων.... Τουρισμού»,

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 197109/Α1/2015 υπουρ-
γικής απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα-
φής... και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,

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

τον καθορισμό των κριτηρίων χορήγησης επάρκειας 
προσόντων για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία 
της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και 
Ισπανικής γλώσσας

1. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, 
Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστη-
μίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση των πτυχίων 
τους, διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία 
των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.

2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανι-
κή Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(ΕΑΠ) με 
έτος εισαγωγής έως και 2012 - 2013 διαθέτουν επάρκεια 
προσόντων για τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας.

Άρθρο 2
Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία 
άλλων γλωσσών

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολο-
γιών, άλλων από αυτές του άρθρου 1, Πανεπιστημίων 
της αλλοδαπής διαθέτουν, μετά από αναγνώριση των 
πτυχίων τους, επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία 
των αντίστοιχων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών, 
εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομά-
θειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2), για την περίπτωση των 
μη Ελλήνων πολιτών.

Άρθρο 3
Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδα-
σκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας σε πτυ-
χιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ, του ΕΑΠ 
και του Ιονίου Πανεπιστημίου.

1. Χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκα-
λία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από επιτυχή 
παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πα-
νεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους:

α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και 
Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και 
φιλολογίας) του ΕΚΠΑ,

β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και 
Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύ-
θυνσης σε αυτό,

γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,
δ. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 

Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,
ε. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 

Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,
στ. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα 

και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής,

ζ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 
Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου,

η. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολι-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια 
ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended 
learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται για 
έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και κάθε 
έτος μέχρι 30/9 για ανανέωση της έγκρισης.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά

1. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 2 υποβάλλουν στην 
αρμόδια υπηρεσία το Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελλη-
νομάθειας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν στην 
αρμόδια υπηρεσία τα κάτωθι δικαιολογητικά: α. αίτηση 
για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρίβεια 
των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,

β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
ή διαβατηρίου,

γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρα-
κολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της ξένης 
γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πα-
νεπιστήμιο της ημεδαπής,

δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου.

Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο 
Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι ίδιοι ή μέσω τρίτου που φέρει νόμιμη 
εξουσιοδότηση ή τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς. Τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 6
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει αίτηση 
για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία 

έκδοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-2014), έως 
και τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και πληρούν τις προϋποθέσεις, 
σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας και απόδειξης 
αυτής σε επίπεδο T2(C2), λαμβάνουν επάρκεια προσό-
ντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋ-
πόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμμα-
τος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, 
που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής. Η 
επάρκεια χορηγείται με την υποβολή του πιστοποιητικού 
του άρθρου 4 περ. γ.

Άρθρο 7
Τελικές ρυθμίσεις

Όπου στην παρούσα γίνεται λόγος για αναγνώριση 
πτυχίου εννοείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν 
απαιτείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ του πτυχίου 
που αποκτήθηκε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. Φ. 14/2929/5544/Δ1 (2)
Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 /τ. Α΄/22-9-2015) περί με-

τονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210, τ. Α΄/ 5-11-2016) με θέμα 
«Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Το άρθρο 4, παρ. 11, περιπτώσεις γ, ε και ζ του 
ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α/30-9-1985) «Δομή και λειτουρ-
γία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες Διατάξεις» και το αρ. 7 του ν. 2525/1997.

4. Τη με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340Β/
16-10-2002) υπουργική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. που 
αφορά στον «Καθορισμό των ειδικότερων καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερει-
ακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των 
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των δι-
δασκόντων».

5. Το άρθρο 10 , παρ.1, 2 και 3, του π.δ. 201/1998 (ΦΕΚ 
161Α/13-7-1998).

6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.12/657/70691/Δ1/26-04-2016 
(ΦΕΚ 1324Β /11-05-2016) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δη-
μοτικού Σχολείου».
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7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, α) επεκτείνεται το πρό-
γραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα», το οποίο υλοποιεί-
ται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα δημοτικά σχολεία 7 
Δήμων του Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης και συγκε-
κριμένα των Δήμων Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Βόλ-
βης, Δέλτα, Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών, 
Παύλου Μελά και Χαλκηδόνος, β) καταργείται η με 
αρ. πρωτ. Φ.14/2097/168631/Δ1/11-10-2016 (Β΄3414) 
υπουργική απόφαση του ΥΠΠΕΘ, η οποία αφορά σε ανα-
μόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος των σχολικών 
μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα 
σίτισης. Εφεξής, όλες οι σχολικές μονάδες που υλοποιούν 
το πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα» θα εφαρμό-
ζουν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που περιγράφεται στη 
με αρ. πρωτ. Φ.12/657/70691/Δ1/26-04-2016 (ΦΕΚ 1324Β/ 
11-05-2016) υπουργική απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρό-
γραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».

Άρθρο 2
Στόχοι του Προγράμματος

Οι στόχοι του προγράμματος «Σχολικά γεύματα» είναι 
η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των 
Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν, στο πλαίσιο της 
υγιεινής μεσογειακής διατροφής, ώστε να επιτευχθούν:

• η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινω-
νικού αποκλεισμού και

• η βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών απο-
τελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Άρθρο 3
Ομάδα-στόχος

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη σε Δημοτικά Σχολεία 
των Δήμων Περάματος Αττικής, Τρικκαίων και Καβάλας, 
όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και θα επεκταθεί 
στο σύνολο των μαθητών όλων των Δημοτικών Σχολείων 
που ανήκουν στους Δήμους Αμπελοκήπων - Μενεμένης, 
Βόλβης, Δέλτα, Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκε-
ών, Παύλου Μελά και Χαλκηδόνος του Ν. Θεσσαλονίκης.
Α. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
5° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
4° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
2° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
1° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
3° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
6° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
8° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

2° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

5° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
7° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
1° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
2° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
1° ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ
6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΞΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ

Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης

Ως περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται 
η περίοδος έως τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού 
έτους 2016-17 (14 Ιουνίου 2017).

Άρθρο 5
Όργανα υλοποίησης του Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα Σχολεία με ευθύ-
νη του οικείου Διευθυντή Π.Ε., του αρμοδίου Σχολικού 
Συμβούλου, του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας/Σχολικών 
Δραστηριοτήτων, ο οποίος ορίζεται ως Συντονιστής του 
Προγράμματος σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το ΥΠ-
ΠΕΘ και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Διευθυντών και του 
Διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων. Ο 
Συντονιστής του Προγράμματος συνεπικουρείται στο 
έργο του από υπάλληλο της οικείας Δ/νσης που ορίζεται 
από τον οικείο Δ/ντή Π.Ε. Ειδικότερα:

1. Ο οικείος Διευθυντής Π.Ε. επιβλέπει την υλοποίησή 
του στα Δημοτικά Σχολεία περιοχής ευθύνης του.

2. Ο Σχολικός Σύμβουλος Δημ. Εκπ/σης έχει την ευθύ-
νη της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εκπαι-
δευτικών, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του 
Προγράμματος.

3. Ο Συντονιστής του Προγράμματος, σε συνεργασία 
με τον ορισμένο υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Π.Ε. είναι 
επιφορτισμένος με αρμοδιότητες που αφορούν στην 
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υλοποίηση και την καθημερινή ροή του Προγράμματος, 
καθώς και στην επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Αλληλεγγύης και του ΥΠΠΕΘ. 
Πιο συγκεκριμένα, α) καταγράφει τις Σχολικές Μονάδες 
ανά Δήμο στην περιοχή ευθύνης του, με αναφορά στις 
ακριβείς διευθύνσεις, όνομα και στοιχεία επικοινωνί-
ας του Διευθυντή και ακριβή αριθμό μαθητών, β) πα-
ρακολουθεί την καθημερινή ροή του Προγράμματος, 
καταγράφει θέματα-προβλήματα που προκύπτουν και 
ενημερώνει αυθημερόν σχετικά με τα προβλήματα αυτά 
τα συναρμόδια Υπουργεία, γ) ενημερώνει για τις ημέρες 
που τα σχολεία αρμοδιότητας του δεν λειτουργούν (αργί-
ες, τοπικές εορτές, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, 
εκλογές, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.ά.) τουλάχιστον μια 
εβδομάδα πριν, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματι-
σμός και να μη δημιουργούνται δυσλειτουργίες στην 
υλοποίηση του προγράμματος.

4. Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων α) ενημε-
ρώνουν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκό-
ντων για το σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος 
Σίτισης, β) συγκεντρώνουν τις Υπ. Δηλώσεις συμμετοχής 
στο Πρόγραμμα, γ) καταγράφουν τυχόν αλλεργίες - δυ-
σανεξίες των μαθητών και τις αποστέλλουν στο Συντο-
νιστή του Προγράμματος, δ) ενημερώνουν το Σύλλογο 
Διδασκόντων για τον τρόπο παραλαβής των γευμάτων, 
ε) συγκαλούν το Σχολικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προ-
κειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για το σκο-
πό και τους στόχους του Προγράμματος, τον τρόπο και 
τις διαδικασίες υλοποίησης του καθώς και την επίλυση 
τυχόν πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν.

5.1. Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου 
Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, η διανομή των 
γευμάτων γίνεται ως εξής:

α) Όλοι οι μαθητές που δεν παρακολουθούν Ολοή-
μερο Πρόγραμμα, παραλαμβάνουν το γεύμα τους σε 
ατομική συσκευασία με τη λήξη του υποχρεωτικού προ-
γράμματος (13.15) και αποχωρούν, 

β) Οι μαθητές που παρακολουθούν Ολοήμερο Πρό-
γραμμα μεταβαίνουν στην αίθουσα σίτισης από 13.15 
έως και 13.20, όπου τους διανέμονται τα γεύματα του 
προγράμματος και ακολουθεί η σίτιση όπως προβλέπε-
ται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ. ΣΧ. ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ 4/ΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
08.00-08.10 10' Υποδοχή μαθητών
08.10-09:40 90' 1η διδακτική περίοδος
09:40-10:00 20' Διάλειμμα
10:00-11:30 90' 2η διδακτική περίοδος
11:30-11:45 15' Διάλειμμα
11:45-12:25 40' 5η διδακτική ώρα
12:25 -12:35 10' Διάλειμμα

12.35-13:15 40'
6η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού 
προγράμματος)

13.15-13.20 5'
Μετάβαση μαθητών
Ολοήμερου στην αίθουσα 
σίτησης

13.20-14.00 35'
1η ώρα Ολοήμερου 
Προγράμματος
Σίτιση

5.2. Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα 
τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτή-
των τους, θα πρέπει να δίνεται στο σχολείο η δυνατότητα 
επιλογής του χρόνου εφαρμογής του Προγράμματος 
Σίτισης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης υπουργικής από-
φασης, παύει να ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ.14/2097/168631/
Δ1/11-10-2016 υπουργική απόφαση του ΥΠΠΕΘ.

Άρθρο 7
Δημοσίευση σε ΦΕΚ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. 2/3395/0004 (3)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου 

προσωπικού που έχουν κατανεμηθεί στην Ειδική 

Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-

ματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης- Περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄174).

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α΄ 98).

γ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α1147309 ΕΞ2014/6-11-2014 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών περί κατανομής των 
οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικο-
νομικών μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής 
Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που 
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό (Β΄ 3013), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/54821/0004/13.6.2016 
όμοια (Β΄ 1911).

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
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λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

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

6. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

7. Το αριθ. ΕΜΠ.2533/21.10.2016 έγγραφο του Σώμα-
τος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) σε συνδυ-
ασμό με το από 16.12.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου του Γραφείου της Υφυπουργού Οικονομικών.

8. Την ανάγκη ανακατανομής εβδομήντα (70) κενών 
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του κλάδου Εφο-
ριακών που έχουν κατανεμηθεί στη Ειδική Γραμματεία 
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του 
Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό την αποτελεσματι-
κότερη λειτουργία των Υπηρεσιών της.

9. Την αριθ. 2/97595/ΔΠΔΑ/19.12.2016 εισήγηση της 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ. 23-
110) ύψους 18.800€ ανά μήνα και 226.200€ κατ' έτος 
για καθένα από τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ 2017-2020, 
αποφασίζουμε:

Ανακατανέμουμε (μέσω της σύστασης-κατάργησης 
θέσεων) εβδομήντα (70) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΔΕ) του κλάδου Εφοριακών που έχουν κατανεμηθεί 
στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών σε 
κατηγορίες και κλάδους, ως εξής:

α. καταργούμε εβδομήντα (70) κενές οργανικές θέσεις 
μόνιμου προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης (ΔΕ) του κλάδου Εφοριακών.

β. συνιστούμε ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις μόνι-
μου προσωπικού ως εξής:

i) εξήντα (60) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκ-
παίδευσης (ΠΕ) του κλάδου Εφοριακών.

ii) πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Τελω-
νειακών.

iii) δύο (2) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (TE) του κλάδου Πληροφορικής.

iv) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Προ-
σωπικού Η/Υ.

Ως εκ τούτου, οι θέσεις κατηγορίας ΠΕ των κλάδων 
Εφοριακών και Τελωνειακών, κατηγορίας TE του κλά-
δου Πληροφορικής και κατηγορίας ΔΕ των κλάδων 
Εφοριακών και Προσωπικού Η/Υ, όπως αυτές έχουν 
κατανεμηθεί στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) με την αριθ. Δ. ΟΡΓ. 
Α1147309 ΕΞ2014/6-11-2014 (Β΄ 3013) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και τροποποιηθεί με την αριθ. 
2/54821/0004/13.6.2016 (Β΄ 1911) όμοια, διαμορφώνο-
νται ως εξής:

Κατηγορία/κλάδος Αρ. Θέσεων
ΠΕ Εφοριακών 142

ΠΕ Τελωνειακών 27
TE Πληροφορικής 6

ΔΕ Εφοριακών 64 
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 

I

   Αριθμ. 2/3040/0025 (4)

Έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος 

(silver), ονομαστικής αξίας €10, με θέμα: «ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ-ΣΑΠΦΩ».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος 
υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι' ης 
ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δη-
μοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 203).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5 του ν. 1266/1982 
«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 «Με-
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 127) όπως συμπληρώθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τρα-
πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές 
ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α΄ 242).

4) Το π.δ. 111/2014 όπως ισχύει (Α΄ 178).
5) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

6) Την αριθ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

7) Την από 30 Νοεμβρίου 2016 (ΕΚΤ/2016/43) απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την 
έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να 
εκδοθούν το 2017 (ΕΕ L.333/73 από 8.12.2016).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ2444 Τεύχος Β’ 324/08.02.2017

8) Την από 12/1/2017 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος (silver), ονομαστικής 
αξίας €10, με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΛΥΡΙΚΟΙ 
ΠΟΙΗΤΕΣ-ΣΑΠΦΩ».

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 60.700,00€ περίπου, η οποία 
θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
οικονομικού έτους 2017, ειδικού φορέα 23-200, στον 
ΚΑΕ 3326, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του 
ν. 1473/1984 και του ν.δ. 488/1974.

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημο-
σίου ποσού 104.800,00€ περίπου, (πλέον φορολογικού 
εσόδου προερχομένου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομί-
σματος (silver), ονομαστικής αξίας €10, με θέμα: «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ-ΣΑΠΦΩ».

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των δύο 
χιλιάδων (2.000) τεμαχίων, τα οποία θα διατίθενται από 
το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  
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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 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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