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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16464 (1)
Συμμετοχή της Ελλάδας στην Γενική Αύξηση 

Μετοχικού Κεφαλαίου (2010 General Capital 

Increase - GCI) της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυ-

γκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», (ΦΕΚ Α’ 98).

2. Το άρθρο 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143), «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τον α.ν. 766/1945 (ΦΕΚ Α’ 315) «Περί κυρώσεως της 
εν Bretton Woods υπογραφείσης τελικής πράξεως και 
εξουσιοδοτήσεως προς υπογραφήν των σχετικών συμ-
φωνιών».

5. Το άρθρο 5 του ν.δ/τος 631/1970 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Περί 
αυξήσεως του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 2 του ν.δ. 113/1974 (ΦΕΚ Α’ 310) «Περί 
αντικαταστάσεως της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και 
του άρθρου 5 του ν.δ. 631/1970 «Περί αυξήσεως του με-
ριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματι-
κό Ταμείο» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 9 του 
ν. 3065/2002 (ΦΕΚ Α’ 251) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του 
Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα».

6. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’ 181) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

7. Το άρθρο 29 του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

8. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α’ 116) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208/4.11.2016) «Ανασύστα-
ση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

10. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την με αριθμό Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού (ΦΕΚ Β’ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλια-
ράκη».

12. Την με αριθμό Υ172/2016 (ΦΕΚ Β’3610) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των 
Υπουργείων».

13. Την απόφαση με αριθμό 613/2011 «2010 Γενική 
Αύξηση του Κεφαλαίου», του Συμβουλίου των Διοι-
κητών της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης - IBRD, η οποία κατανέμει 1.557 μετοχές στην 
Ελληνική Δημοκρατία.

14. Την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της IBRD, 
η οποία ανέρχεται σε 100.000 δολάρια ΗΠΑ βάρους και 
τίτλου 1/7/1944.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Το γεγονός ότι 1 δολάριο ΗΠΑ βάρους και τίτλου 
1/7/1944 ισούται με 1,20635 δολάρια ΗΠΑ τρέχουσας 
αξίας, όπως προκύπτει από την με αριθμό Μ86-54, IDA/
M86-52-31.10.1986, απόφαση της IBRD.

16. Το γεγονός ότι τα κράτη - μέλη που περιλαμβάνο-
νται στον πίνακα κατανομής μετοχών της παραγράφου 2 
του Ψηφίσματος 613/2011 της IBRD, μεταξύ των οποίων 
και η Ελλάδα, για να αποκτήσουν τις μετοχές τους κατά 
τη Γενική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου GCI θα πρέπει 
να καταβάλουν το 6% της αξίας τους (κεφάλαιο paid in), 
ενώ το υπόλοιπο 94% της αξίας τους (κεφάλαιο callable) 
δεν καταβάλλεται, αλλά υπόκειται σε πρόσκληση κα-
ταβολής από την IBRD, μόνον όταν αυτή χρειάζεται να 
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της για κεφάλαια που 
έχει δανεισθεί ή για δάνεια που έχει εγγυηθεί και όχι για 
τη χρησιμοποίηση του ποσού που ζητείται σε δραστηρι-
ότητες χορήγησης δανείων ή σε διαχειριστικές δαπάνες 
της Τράπεζας.

17. Το γεγονός ότι η δαπάνη ποσού έντεκα εκατομ-
μυρίων διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσί-
ων είκοσι ενός δολαρίων και εβδομήντα σεντς ΗΠΑ 
(11.269.721,70 USD) (έως 10.000.000 €) που προκαλείται 
από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην «2010 Γενική Αύ-
ξηση του Κεφαλαίου», του Συμβουλίου των Διοικητών 
της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
- IBRD βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού 
έτους 2018, ΚΑΕ 7315 του Ειδικού Φορέα 35-170, Υπουρ-
γείο Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έξοδα από συμμετοχή 
της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών».

18. Την ανάγκη συμμετοχής της Ελλάδας στην Γενική 
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (GCI) της IBRD.

19. Την με Α.Π. 240/ 23.01.2018 Ειδική Έκθεση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Οικονομίας και Ανάπτυξης (άρθρο 75 παρ. 3 του Συ-
ντάγματος και άρθρο 24 παρ. 5.ε του ν. 4270/2014, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015).

20. Την αριθ. 14998/6-2-2018 απόφαση Δέσμευσης 
Πίστωσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
αποφασίζουμε:

1. Την εγγραφή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Γε-
νική Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Διεθνούς 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - IBRD για 
χίλιες πεντακόσιες πενήντα επτά (1.557) μετοχές. Η ονο-
μαστική αξία κάθε μετοχής ισούται με εκατό χιλιάδες 
δολάρια ΗΠΑ (100.000 USD) βάρους και τίτλου 1/7/1944.

2. Τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Γε-
νική Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της IBRD με το 
ποσό των εκατόν ογδόντα επτά εκατομμυρίων οκτακο-
σίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε 
δολαρίων ΗΠΑ (187.828.695,00 USD).

3. Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί ως εξής:
α) ποσοστό 6%, ήτοι έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων 

εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός δολα-
ρίων και εβδομήντα σεντς ΗΠΑ (11.269.721,70 δολα-
ρίων ΗΠΑ) θα καταβληθεί άπαξ σε δολάρια ΗΠΑ, έως 
την 16/3/2018. Το ακριβές ποσό σε ευρώ θα προσδιο-
ριστεί από την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κατά 
το χρόνο της καταβολής. Η εν λόγω καταβολή εξοφλεί 
το σύνολο της υποχρέωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας 

για το καταβλητέο ποσό (κεφάλαιο paid in) στην Γενική 
Αύξηση Κεφαλαίου της IBRD.

β) το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή το 94%, ήτοι εκα-
τόν εβδομήντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα 
οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών δολαρίων 
και τριών σεντς ΗΠΑ (176.558.973,3 USD) δεν θα κατα-
βληθεί αλλά θα υπόκειται σε πρόσκληση καταβολής 
από την IBRD (callable), μόνον όταν αυτή χρειάζεται να 
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της για κεφάλαια που 
έχει δανειστεί ή για δάνεια που έχει εγγυηθεί και όχι για 
τη χρησιμοποίηση του ποσού που ζητείται σε δραστηρι-
ότητες χορήγησης δανείων ή σε διαχειριστικές δαπάνες 
της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο II εδάφια 5 και 7 
και το άρθρο IV εδάφιο 7 της Συμφωνίας Ίδρυσης της 
IBRD (A.N. 766/1945).

4. Εγκρίνει τη καταβολή της Ελληνικής συμμετοχής 
ποσού έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα εννέα 
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ενός δολαρίων και εβδομή-
ντα σεντς ΗΠΑ (11.269.721,70 USD) στην Γενική Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου της IBRD.

5. Η δαπάνη που προκαλείται από την Γενική Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπο-
λογισμό, ΚΑΕ 7315 του Ειδικού Φορέα 35-170, Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Έξοδα από συμμετοχή της 
χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών».

6. Αρμόδιος για την υλοποίηση της παρούσας απόφα-
σης ορίζεται ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Διοικητής της Ελληνικής Δημοκρατίας στην IBRD.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 16406 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 

Υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) προκή-

ρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρη-

ματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», 

(Β’ 4445).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαί-

σιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανά-
πτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), και ιδίως των άρθρων 29 
και 37-41 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17η Ιουνίου 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5427Τεύχος Β’ 414/13.02.2018

2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178).

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της 
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμέ-
νων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας 
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων 
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (ΕΕ L 193 της 
01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την κοινή υπουργική απόφαση 129229/24-11-2017 
(Β’ 4122) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων 
του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), 
που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων 
του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού».

5. Την κοινή υπουργική απόφαση 108621/17-10-2016 
(Β’ 3410) «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, 
προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργι-
κών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του 
άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, 
αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση 
του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέ-
ξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου», όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 129228/24-11-2017 (Β’ 4122) 
και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 43965/30-11-1994 (Β’ 922) κοινή από-
φαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού 
«Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επενδυτι-
κών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγ-
χρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις δια-
τάξεις του ν. 1892/1990».

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’208).

10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).

11. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/ 
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (ΦΕΚ Β’ 3722), όπως ισχύει.

12. Την κοινή υπουργική απόφαση 129345/24-11-2017 
(Β’ 4124) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσε-
ων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθε-
στώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 
«Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες MME», 
«Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύ-
σεις μείζονος μεγέθους» του έτους 2017».

13. Την υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 Υπουργική από-
φαση «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύ-
σεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού 
ν. 4399/2016» (Β’ 4445).

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

Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.: 

137926/14-12-2017 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη 
(2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επι-
χειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν.  4399/2016» 
(Β’ 4445), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα-
γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 
Παρασκευή 15-12-2017. Ημερομηνία λήξης του κύκλου 
υποβολών ορίζεται η Δευτέρα 16-04-2018».

Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2018

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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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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