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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για
κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» συνολικού ποσού 1.500.000.000 ευρώ.

2

Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της
νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/22208/0025
(1)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για
κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» συνολικού ποσού 1.500.000.000 ευρώ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250Α΄).
β) Του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143Α΄).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
δ) Του π.δ. 185/6-10-2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/Α΄/7-10-2009).
ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Β΄/23-9-2015).

Αρ. Φύλλου 1187

στ) Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/
9-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Χουλιαράκη».
2. Την υπ’ αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης»
(ΦΕΚ 2471Β΄) και την τροποποιητική αυτής απόφαση
Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/3-2-2012.
3. Την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του ν. 3723/
2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140Β΄).
4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).
5. Το υπ’ αρ. 2139/2-12-2008 έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις
του ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της
οικονομίας.
6. Την με αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001883ΕΞ2016/Χ.Π.2532/
28-12-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με τον ν. 3723/2008» (ΦΕΚ
4270/Β΄/30-12-2016) για την παράταση του προγράμματος μέχρι 30/6/2017.
7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000080ΕΞ2017/Χ.Π.93/
19-1-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για
την κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 276/Β΄/7-2-2017).
8. Τα αριθμ. 5/2-3-2017 και από 21/3/2017 έγγραφα
της «EUROBANK ERGASIAS A.E.».
9. Την υπ’ αριθμ. 3819/15-3-2017 εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
10. Την υπ’ αριθμ. 4/28-3-2017 απόφαση Διυπουργικής
Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 2322/1995.
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11. Την υπ’ αριθμ. 2/79638/0025/19-10-2016 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3468/
Β΄/27-10-2016), αποφασίζει:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
προς τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «EUROBANK
ERGASIAS A.E.» ονομαστικής αξίας 1.500.000.000 ευρώ
και διάρκειας τριών (3) μηνών, η οποία συνιστά ανανέωση του τίτλου με ISIN XS 1506718250, ίσης ονομαστικής αξίας 1.500.000.000 €, διάρκειας πέντε (5) μηνών
και λήξεως περί την 21/3/2017, βάσει της υπ’ αριθμ.
2/79638/0025/19-10-2016 (ΦΕΚ 3468/Β΄/27-10-2016)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
σύμφωνα με τα κείμενα της εγγύησης στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα που ακολουθούν:
Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία
Υπογραφής.
Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών με την υπ’ αρ. 2/5121/0025/26-01-2009 απόφαση
του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι,
μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκκλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής
υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους
Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης
Εγγύησης.
Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και έδρα
στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8.
Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την
24/3/2017, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 1.500.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις
Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 4/2/2009
και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί
την 24/3/2017, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ
άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 15.000
ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: 100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο Euribor
3 μηνών συν περιθώριο 7,5% ετησίως, (δ) ημερομηνία
λήξης: περί την 26/6/2017 και (ε) αρ. ISIN XS 1586027507.
Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 28 Μαρτίου
2017.
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη
από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the
Execution Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the
Minister of Economy and Finance by means of Decision
No. 2/5121/0025/26-01-2009, under Article 2 of Law
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional
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and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of
the Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as
defined therein) shall be deemed to be incorporated in
and form part of this Deed of Guarantee as if the same
had been set out herein.
For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means EUROBANK ERGASIAS S.A.
with registered office at 8 Othonos Street, Athens.
Debt Obligations means any obligation arising from
an issue, under law 3156/2003, on or about 24/3/2017,
of bonds of an aggregate amount of euro 1,500,000,000
pursuant to the provisions of a programme established
on 4/2/2009 and Final Terms dated on or about 24/3/2017
including, inter alia the following: (a) number and form
of bonds: 15,000 bearer bonds; (b) denomination: euro
100,000; (c) interest rate: floating rate 3 month EURIBOR
plus 7.5% per annum; (d) maturity date: on or about
26/6/2017; (e) ISIN code XS 1586027507.
Execution Date means 28 March 2017.
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the
Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic.
ΙΙ. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/
Β.237/3-2-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και το υπ’ αριθμ. 3819/15-3-2017 έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 115
μονάδες βάσης (ACT/ACT).
III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται
να ανέλθει στο ποσό των 1.500.000.000 ευρώ πλέον των
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογιακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων,
το ακριβές ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 103/24.03.2017
(2)
Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της
νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Τα άρθρα 2, 35α, και 55 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, ως κυρωθέν ισχύει.
β) Την Πράξη ΣΝΠ 96/22.4.2015 «Μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την
Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 764/30.4.2015), όπως
τροποποιήθηκε με την Πράξη ΣΝΠ 98/23.10.2015
(ΦΕΚ Β΄ 2312/26.10.2015), την Πράξη ΣΝΠ 99/15.01.2016
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(ΦΕΚ Β΄ 56/20.01.2016) και την Πράξη ΣΝΠ 101/19.12.2016
(ΦΕΚ Β΄ 4189/27.12.2016).
γ) Την Πράξη ΣΝΠ 87/28.2.2013 «Αντικατάσταση
της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις
κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος
και την καταλληλότητα των ασφαλειών» (ΦΕΚ Β΄ 482/
1.3.2013), όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη ΣΝΠ
88/26.4.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1069/29.4.2013), την Πράξη ΣΝΠ
89/20.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3433/31.12.2013), την Πράξη ΣΝΠ
90/27.3.2014 (ΦΕΚ Β΄ 848/4.4.2014), την Πράξη ΣΝΠ
93/5.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2246/18.8.2014), την Πράξη ΣΝΠ
94/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2874/24.10.2014), την Πράξη ΣΝΠ
95/28.11.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3356/15.12.2014) και την Πράξη
ΣΝΠ 102/19.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4189/27.12.2016).
δ) Την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 19ης Δεκεμβρίου 2014
σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής
πολιτικής του Ευρωσυστήματος (Κατευθυντήρια Γραμμή
Γενικής Τεκμηρίωσης, ΕΚΤ/2014/60), όπως τροποποιήθηκε με την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2015/1938 της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 27ης Αυγούστου
2015 (ΕΚΤ/2015/27), την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ)
2016/64 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης
Νοεμβρίου 2015 (ΕΚΤ/2015/34) και την Κατευθυντήρια
Γραμμή (ΕΕ) 2016/2298 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Νοεμβρίου 2016 (ΕΚΤ/2016/31).
ε) Το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
στ) Την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των όρων
υπό τους οποίους η Τράπεζα της Ελλάδος αποδέχεται
δανειακές απαιτήσεις ως ασφάλειες για τις πιστοδοτικές
πράξεις του Ευρωσυστήματος, αποφάσισε:
Την αντικατάσταση του άρθρου 76 της Πράξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (ΠΣΝΠ) υπ’ αριθμ.
96/22.4.2015, όπως ισχύει, ως εξής:
«Άρθρο 76
Απουσία περιορισμών ως προς την παροχή των
δανειακών απαιτήσεων ως ασφάλειας και τη
ρευστοποίησή τους
1. Οι δανειακές απαιτήσεις απαιτείται να είναι πλήρως μεταβιβάσιμες και να μπορούν να παρέχονται ως
ασφάλεια χωρίς περιορισμούς υπέρ της Τράπεζας της
Ελλάδος. Η σύμβαση της δανειακής απαίτησης ή άλλες
συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ αντισυμβαλλομένου και
οφειλέτη δεν πρέπει να περιέχουν περιοριστικούς όρους
ως προς την παροχή ασφάλειας.
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2. Η σύμβαση της δανειακής απαίτησης ή άλλες συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ αντισυμβαλλομένου και οφειλέτη απαιτείται να μην περιέχουν περιοριστικούς όρους
ως προς τη ρευστοποίηση της δανειακής απαίτησης
που χρησιμοποιείται ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές
πράξεις του Ευρωσυστήματος, συμπεριλαμβανομένου
του τύπου, του χρόνου ή άλλης απαίτησης σχετικά με
τη ρευστοποίηση.
3. Οι διατάξεις που περιορίζουν την εκχώρηση μεριδίων κοινοπρακτικού δανείου σε τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οντότητες που κατά συνήθη
δραστηριότητα δημιουργούν, αγοράζουν ή επενδύουν
σε δάνεια, τίτλους ή άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτόν δεν
συνιστούν περιορισμό στη ρευστοποίηση της δανειακής
απαίτησης.
3α. Δανειακές απαιτήσεις που γεννώνται από την 1η
Ιανουαρίου 2018 και μετά, γίνονται δεκτές - υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούν και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια καταλληλότητας - εφόσον η οικεία δανειακή σύμβαση περιλαμβάνει όρο με τον οποίο διασφαλίζεται ότι
αποκλείεται ο συμψηφισμός έναντι της Τράπεζας της
Ελλάδος, των λοιπών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος, καθώς και των τυχόν διαδόχων τους, ανταπαιτήσεων του οφειλέτη κατά του αντισυμβαλλομένου ή
κατά τυχόν δικαιοπαρόχων αυτού. Δανειακές απαιτήσεις
που έχουν γεννηθεί πριν από την 1 η Ιανουαρίου 2018
μπορούν να παρέχονται ως ασφάλεια έως και την 31η
Δεκεμβρίου 2019, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνουν τον
ως άνω όρο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλα τα
υπόλοιπα κριτήρια καταλληλότητας.
4. Η ύπαρξη διαχειριστή πληρωμών (facility agent) για
την είσπραξη και διανομή των πληρωμών και τη διαχείριση του δανείου δεν θεωρείται περιορισμός στην παροχή της ασφάλειας και τη ρευστοποίηση των μεριδίων
του κοινοπρακτικού δανείου, εφόσον: α) ο διαχειριστής
πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην
Ένωση και β) η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ
του οικείου μέλους της κοινοπραξίας και του διαχειριστή πληρωμών μπορεί να μεταβιβαστεί παράλληλα ή
ως μέρος του μεριδίου του κοινοπρακτικού δανείου.»
Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της ΠΣΝΠ 96/22.4.2015,
όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες.
Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 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 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. 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 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 μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. 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.

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

*02011870404170004*

