
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 903 
Έκδοση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου διάρ-

κειας 5 ετών στις 01/08/2017 μέσω κοινοπραξίας 

και λήξης στις 01/08/2022 .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 178 Α’/1990), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α’/8.2.1994), 
ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, 
σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημι-
ουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακο-
λούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή 
(άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α’/1994), ως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’/2014) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» και ιδιαιτέρως των άρθρων 30, 71, 
74, 125, 177 και 178.

5. 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), ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

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

7. 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.

8. Την αριθμ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών 
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 
Β/2014), όπως ισχύει.

9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/
0004/9-9-2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Δια-
χείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου 
του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β’/2010).

10. Την αριθ. 2136/22-12-2014 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β’/2014).

11. Την αριθ. 1828/28-12-2016 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές 
αγοράς έτους 2017» (ΦΕΚ 4247 Β’/2016) και την αρ. 
581/5-5-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Παραίτηση του Β.Δ.Α. ING BANK NV, από 
την ομάδα των Β.Δ.Α. έτους 2017» (ΦΕΚ 1602 Β’ 2017).

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) ως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010) ως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

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

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

17. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 
Β’/2015).

18. Το τελικό σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου περί κοι-
νοπρακτικής έκδοσης νέου 5ετούς ομολόγου (Offering 
Circular) (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το τελικό 
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σχέδιο της Σύμβασης Κάλυψης εγγραφής (Subscription 
Agreement) (εφεξής η «Σύμβαση Κάλυψης»), το τελικό 
σχέδιο της Πράξης Δέσμευσης (Deed of Covenant) (εφε-
ξής «Πράξη Δέσμευσης»), το τελικό σχέδιο της Σύμβα-
σης των Διαχειριστών της Ανταλλαγής (Dealer Manager 
Agreement) (εφεξής «Σύμβαση των Διαχειριστών της 
Ανταλλαγής») και το τελικό σχέδιο του Πληροφοριακού 
Δελτίου της Ανταλλαγής (Tender Offer Memorandum) 
(εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο της Ανταλλαγής»).

19. Την από 7.3.2013 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 2/25248/0023Α «Ενιαί-
οι Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικα-
σίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης)» (ΦΕΚ Β΄ 583/ 2013).

20. Το αριθμ. πρωτ. 222/31.01.2017 πρακτικό του ΔΣ 
του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., αποφασίζουμε:

Α. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 18 του 
προοιμίου, την έκδοση στις 01/08/2017 κοινοπρα-
κτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, αρχι-
κής ονομαστικής αξίας τριών δισεκατομμυρίων ευρώ 
(€ 3.000.000.000,00), σταθερού επιτοκίου όπως αυτό 
θα προκύψει από βιβλίο προσφορών, διάρκειας 5 ετών 
και λήξης στις 01/08/2022 (το «Ομολογιακό Δάνειο» και 
τα «Ομόλογα»), το οποίο διέπεται από τους όρους που 
περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο 
και συγκεκριμένα υπό την ενότητα “Terms & Conditions 
of the Notes” του τελευταίου.

Β. Σύμφωνα με τους ανωτέρω υπό Α καθοριζόμενους 
όρους, τα βασικά χαρακτηριστικά των ομολόγων περι-
γράφονται ενδεικτικά ως εξής:

1. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του ελληνικού 
δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 5 ετών, 
με ημερομηνία λήξης την 1η Αυγούστου 2022.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομε-
ρίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο και εκδί-
δονται σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύ-
στημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος 
με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0114029540.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι χίλια ευρώ 
(€1.000).

4. Το αρχικό ποσό της έκδοσης (αρχική ονομαστική 
αξία) ορίζεται στο ποσό των τριών δισεκατομμυρίων 
ευρώ (€ 3.000.000.000,00).

5. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης (01/08/2017), 
τα ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα 
προκύψει από βιβλίο προσφορών.

6. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια ύψους 
€ 1.500.000,00.

7. Το επιτόκιο των ομολόγων θα προκύψει από βιβλίο 
προσφορών και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των 
Ομολόγων.

8. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία 
έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά 
τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική 
αξία των χιλίων Ευρώ (€1.000), με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 
ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και καταβάλλεται 
δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου 
ορίζεται η 01/08/2018 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημε-
ρομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα 
υπολογιστεί τόκος από την 1η Αυγούστου 2017 (συ-
μπεριλαμβανομένης) έως την 1η Αυγούστου 2018 (μη 
συμπεριλαμβανομένης).

9. Η εξόφληση των ομολόγων θα γίνει στην ονομαστι-
κή τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή 
κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση 
θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πλη-
ρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η 
ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, 
οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και 
κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.R.G.E.T.

10. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους 
τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

11. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, 
συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των 
τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

12. Το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέ-
ρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο.

13. Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρημα-
τιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογε-
νή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά 
(Ο.Τ.C.).

14. Μέρος της ονομαστικής αξίας της έκδοσης, ή των 
προσόδων αυτής, δύνανται να χρησιμοποιηθεί για την 
επαναγορά ομολόγων λήξεως 17/04/2019, επιτοκίου 
4,75% με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0114028534, που θα 
προσφερθούν τελικώς προς επαναγορά σύμφωνα με 
τους όρους που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο 
της Πρότασης Ανταλλαγής (Tender Offer Memorandum), 
από επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυ-
ψη ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που εκδίδονται 
δυνάμει της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, το ελληνι-
κό δημόσιο βαρύνεται τελικά να καλύψει κάθε δαπάνη, 
συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του ανταλλάγμα-
τος της επαναγοράς, για την ολοκλήρωση και τον τελικό 
διακανονισμό της ως άνω επαναγοράς. Η Τράπεζα της 
Ελλάδος, οι ελληνικές τράπεζες και τα λοιπά ελληνικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συμμετάσχουν στην ως 
άνω έκδοση και το διακανονισμό της ως άνω επαναγο-
ράς εκτός του πλαισίου της κοινοπραξίας.

15. Η καταβολή του αντιτίμου έκδοσης των ομολόγων 
(Settlement) θα γίνει στις 1 Αυγούστου 2017, ημερομη-
νία έκδοσης των ομολόγων.

16. Το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς 
την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντο-
λέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το 
ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα 
της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

17. Τα ομόλογα και το ομολογιακό δάνειο υπόκεινται 
στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλο-
γικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης) σύμφω-
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να με την υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/25248/0023Α 
(ΦΕΚ Β΄583/2013) ως ισχύει κατά την έκδοση της πα-
ρούσης.

18. Οι όροι των ομολόγων και του ομολογιακού δανεί-
ου διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, τυχόν δε σχετικές δι-
αφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στους όρους 11 και 12 της ενότητας 
“Terms & Conditions of the Notes” του Πληροφοριακού 
Δελτίου, στo άρθρο 17 της Σύμβασης Κάλυψης και στον 
όρο 12 της πράξης δέσμευσης.

Γ. Το ομολογιακό δάνειο θα διατεθεί σε κοινοπραξία 
Τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και 
στη Σύμβαση Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς.

Δ. Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών 
σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης θα καταβληθεί 
αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία 
Κουταλίδη, η οποία δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό 
ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 400.000,00).

Ε. Τέλος, εγκρίνονται: (α) το περιεχόμενο, έκδοση και 
διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου στους υποψήφι-
ους επενδυτές, (β) το περιεχόμενο και η κατάρτιση της 
Σύμβασης Κάλυψης, της Πράξης Δέσμευσης, της Σύμβα-

σης των Διαχειριστών της Ανταλλαγής και του Πληρο-
φοριακού Δελτίου της Ανταλλαγής και εξουσιοδοτείται 
ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. όπως υπογράψει τα 
ως άνω έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κριθεί 
απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση των 
ομολόγων και η επαναγορά σύμφωνα με τους όρους 
που περιγράφονται στα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, 
καθώς και όπως ορίσει το επιτόκιο και την τιμή διάθε-
σης των Ομολόγων, όπως αυτά θα προκύψουν από το 
βιβλίο προσφορών και συμπεριλάβει αυτά στα ως άνω 
έγγραφα, όπου αρμόζει.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για 
το οικονομικό έτος 2017, η οποία θα καλυφθεί από τις 
δαπάνες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, ενώ προ-
καλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η 
οποία θα εγγράφεται στις κατ΄ έτος προβλέψεις δαπανών 
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  
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*02025572407170004*

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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