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1 Ορισμός της έδρας της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2 Αντικατάσταση τίτλων εκδόσεως EFSF.

3 Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 20818/20603/
Π12/4/00081Ε/ν.  3299/2004/29.12.2016 (ΦΕΚ 63/
Β΄/25.1.2007) απόφασης Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου περί υπαγωγής στο 
ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-
ΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AEOLIAN VILLAGE ΑΕ με δ.τ. 
AEOLIAN VILLAGE AE» (ΑΦΜ 094178300) και μερι-
κή επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 217212/Ζ1 (1)
Ορισμός της έδρας της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 άρθρου 75 σε συνδυασμό με αυτές της 

παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

β) του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄45),
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 (Α΄ 98),

δ) του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) και του π.δ. 125/2016 
(Α΄ 210).

2. Το με αριθμ. πρωτ. 136734/Ζ1/14.8.2017 έγγραφο, 
με το οποίο ζητείται η γνώμη της ΑΔΙΠ για την έδρα της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

3. Το με αριθμ. πρωτ. 136736/Ζ1/14.8.2017 έγγραφο, 
με το οποίο ζητείται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου η διατύπωση της γνώμης της για την έδρα της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4. Το πρακτικό της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 28/28.9.2017, θέμα 5.1 «Έκ-
φραση γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για την έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (αριθμ. πρωτ. Γρ. Υπουρ-
γού 8874/3.10.2017), σύμφωνα με το οποίο η Σύγκλητος 
αποφάσισε κατά απόλυτη πλειοψηφία να οριστεί ως έδρα 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
η Σύρος.

5. Το με αριθμ. πρωτ. 3860 ΕΞ/1.11.2017 έγγραφο 
της ΑΔΙΠ, με θέμα «Διατύπωση γνώμης για την έδρα 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 
σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ στην 56η 
Συνεδρίασή του (31.10.2017) εξέφρασε θετική γνώμη 
ως προς την επιλογή της Σύρου για την έδρα της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ1/Α/1313/215572/Β1/
7.12.2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος ή 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Oρίζουμε ως έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου τη Σύρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι,11 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. 1559 (2)
Αντικατάσταση τίτλων εκδόσεως EFSF.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμι-

ση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α΄/1994), όπως 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιο-
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι-
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).

5. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/
0004/9.9.2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχεί-
ρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του 
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).

6. Την αριθμ. 2162/29.12.2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες 
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 
Β΄/2014), όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. 1090/8.7.2014 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογα-
ριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 
Β΄/2014), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 287 Α΄/2013).

9. Την με αριθμ. πρωτ. 2/37700/0023Α/10.5.2012 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Απόφαση εμφάνισης 
εσόδου ύψους € 25 δισεκ., δανείου από το EFSF, για την 
κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του 
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 
εξαιτίας των απωλειών που υπέστησαν από τις ανταλ-
λαγές ομολόγων μέσω της διαδικασίας PSI» (ΦΕΚ 1646 
Β΄/2012).

10. Την με αριθμ. πρωτ. 2/694/0023Α/18.2.2013 
απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Απόφαση 
εμφάνισης εσόδου ύψους € 16 δισεκ., δανείου από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 
για την κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω 
του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας» (ΦΕΚ 335 Β΄/2013).

11. Την από 25.5.2016 Δήλωση του Συμβουλίου των 
Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup).

12. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009).

13. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).

14. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄/2014).

15. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄/2015).

16. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 
Β΄/2015).

17. Την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυν-
σης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κα-
ταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.3.2012 
Π.Ν.Π (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 (Α΄ 65) 
και τροποποιήθηκε (α) με την από 12.12.2012 Π.Ν.Π 
(Α΄ 240) που κυρώθηκε με το ν. 4110/2013 (Α΄ 18), (β) 
με την από 17.12.2014 Π.Ν.Π (Α΄ 262) που κυρώθηκε με 
το ν. 4316/2014 (Α΄ 270), (γ) με την από 27.2.2015 τρί-
τη τροποποίηση και συμπληρώθηκε με τις συμβάσεις 
«Liability Management Exercise Agreement» και «Bond 
Exchange Agreement» την 16.3.2017.

18. Την αριθμ. πρωτ. 1315/10.11.2017 απόφαση του Αν. 
Υπουργού Οικονομικών «Ανταλλαγή τίτλων εκδόσεως 
EFSF» (ΦΕΚ Β΄ 4099/2017).

19. Τα έγγραφα του EFSF “Supplemental Confirmation 
Notice dated 19.4.2012” και “Supplemental Confirmation 
Notice dated 18.12.2012” με ημερομηνία 7.12.2017, απο-
φασίζουμε:

1. Την καταγραφή στα έσοδα του κρατικού προϋπο-
λογισμού έτους 2017, με ημερομηνία 6.12.2017, του συ-
νολικού ποσού των € 3.000.000.000,00 (τριών δισεκα-
τομμυρίων ευρώ), που αποτελεί το προϊόν των δανείων 
σταθερού επιτοκίου, που συνήψε το Ελληνικό Δημόσιο 
στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Δι-
ευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως 
συμπληρώθηκε με τις συμβάσεις «Liability Management 
Exercise Agreement» και «Bond Exchange Agreement» 
την 16.3.2017. Σκοπός του ανωτέρω δανείου είναι η αντι-
κατάσταση υφιστάμενου δανείου σταθερού επιτοκίου 
από το Ε.T.X.Σ. με ισόποσο δάνειο σταθερού επιτοκίου, 
λόγω της επιστροφής αντίστοιχων τίτλων από την Εθνική 
Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και τη 
Eurobank προς το Ε.T.X.Σ., σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα:

Έναρξη Λήξη Κεφάλαιο

6.12.2017 19.4.2055 290.291.000,00 €

6.12.2017 19.12.2051 2.709.709.000,00 €

Σύνολο 3.000.000.000,00 €
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Με βάση την παρούσα απόφαση το ποσό των 
€ 3.000.000.000,00 θα εμφανισθεί στα πιστωτικά έσοδα 
του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2017 με ΚΑΕ 5162 «Έσοδα από τη σύναψη δανείων μη-
χανισμού στήριξης».

2. Τη μείωση του δημοσίου χρέους κατά το ποσό των 
€ 3.000.000.000,00 (τριών δισεκατομμυρίων ευρώ) με 
ημερομηνία 6.12.2017, μέσω της προεξόφλησης του 
παρακάτω δανείου της Κύριας Σύμβασης Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμεί-
ου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστω-
τικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
ως εξής:

Έναρξη Λήξη Κεφάλαιο Επιτόκιο

10.11.2017 10.11.2047 3.000.000.000,00 € 1,456%

Η ανωτέρω προεξόφληση προέκυψε ως αποτέλε-
σμα της επιστροφής προς το Ε.Τ.Χ.Σ. ομολόγων στα-
θερού επιτοκίου έκδοσης του, ονομαστικής αξίας 
€ 3.000.000.000,00, ενώ για τους δεδουλευμένους τό-
κους ποσού 3.111.452,06 που αφορούν το χρονικό διά-
στημα από 10.11.2017 έως 6.12.2017 ισχύει η αναβολή 
καταβολής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συμβά-
σεις με το Ε.Τ.Χ.Σ..

Για την αποτύπωση της ανωτέρω πράξης στα έξοδα 
του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2017 το ποσό των € 3.000.000.000,00, το οποίο αποτελεί 
την ονομαστική αξία του χρέους που μειώνεται, θα βαρύ-
νει τις πιστώσεις του φορέα 23/200 του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2017 με ΚΑΕ 6269 «Προεξόφληση 
δανείων εξωτερικού».

Το σχετικό συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα θα εκ-
δοθεί στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος με βάση την 
παρούσα απόφαση.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2017, καθώς και για επόμενα οικονο-
μικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις 
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

(3)
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 20818/20603/

Π12/4/00081Ε/ν.  3299/2004/29.12.2016 (ΦΕΚ 

63/Β΄/25.1.2007) απόφασης Γενικού Γραμμα-

τέα Περιφέρειας Β. Αιγαίου περί υπαγωγής στο 

ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΑΝΩ-

ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-

ΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΙ-

ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AEOLIAN VILLAGE ΑΕ» με 

δ.τ. «AEOLIAN VILLAGE AE» (ΑΦΜ 094178300) 

και μερική επιστροφή της καταβληθείσας επι-

χορήγησης.

Με την με ΑΠ οικ. 70084/1546/Π12/4/00081Ε/
ν. 3299/2004/8.12.2017 απόφαση της Περιφερειάρχη 
Βορείου Αιγαίου αποφασίστηκε:

1. Η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 20818/20603/Π12/4/
00081Ε/ ν. 3299/2004/29.12.2016 (ΦΕΚ 63/Β΄/25.1.2007) 
απόφασης Γεν. Γραμματέα Περιφ. Β. Αιγαίου περί υπα-
γωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της 
εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΞΕΝΟ-
ΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AEOLIAN VILLAGE ΑΕ» με δ.τ. AEOLIAN 
VILLAGE AE» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολο-
κληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας, κλασικού 
τύπου 4****, δυναμικότητας 129 δωματίων, 266 κλινών 
στην Ερεσό Λέσβου, συνολικού κόστους 1.842.641,00 €, 
λόγω μη τήρησης του άρθρου 10 παρ.1Αα, παρ.1Ββ, 
παρ.1Δ, παρ.2Δ εδ.2 του ν. 3299/2004 και του άρθρου 8 
παρ.1α,2α,2β της απόφασης υπαγωγής.

2. Η επιστροφή στο Δημόσιο από την εταιρεία «ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ  - 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ AEOLIAN VILLAGE ΑΕ» με δ.τ. «AEOLIAN VILLAGE 
AE», μέρους της καταβληθείσας επιχορήγησης ύψους 
23.200,59 € ως αχρεωστήτως καταβληθείσας, προσαυ-
ξημένης κατά το ποσό των νόμιμων τόκων και σύμφωνα 
με τις διατάξεις της περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 
Νομοθεσίας. Το τελικό προς επιστροφή ποσό ανέρχεται 
σε 27.241,84 €.

Η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή της παρ.1 του 
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 της Περιφέρειας Β. Αιγαί-
ου γνωμοδότησε σχετικά στις συνεδριάσεις της 348/ 
28.2.2017 και 351/1.8.2017.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Περιφερειάρχης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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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 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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