
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο κα-
θεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυ-
ξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2019.

2 Καταβολή τόκου τιμαριθμοποιημένου ομολογια-
κού δανείου, λήξης 25.07.2025, όγδοης τοκοφό-
ρου περιόδου.

3 Καταβολή τόκου τιμαριθμοποιημένων ομολογια-
κών δανείων, λήξης 25.07.2030, όγδοης τοκοφό-
ρου περιόδου.

4 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-
μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 
31/7/2019.

5 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-
μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 
31/7/2019.

6 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-
μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 
31/7/2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 67918 - 27/06/2019 (1)
Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 

για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο κα-

θεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ 

Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυ-

ξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2019. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 117), όπως ισχύουν, και ειδικότερα το κε-
φάλαιο ΙΑ’ (άρθρα 59, 60 και 61) αυτού, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4605/2019 
(Α’ 52), καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 28 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
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), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του 
ν. 4337/2015 (Α’ 129).

4. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της 
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμ-
βιβάσιμων 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).

5. Την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του 
τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που 
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του 
ν. 4399/2016 (Α’ 117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122).

6. 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).

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

8. 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 
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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).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

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

11. Την αριθμ. ΓΔΟΥ 476/19-6-2019 εισήγηση του άρ-
θρου 24 παρ. 5ε του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 της Προϊσταμέ-
νης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 
4 της παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω-
πισθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων ορίων του ΜΠΔΣ, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής του 
καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μι-
κρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 
για το έτος 2019 καθορίζεται στα πέντε εκατομμύρια 
(5.000.000) ευρώ.

Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του 
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κό-
στους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθε-
στώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 για το 
έτος 2019 καθορίζεται στα εκατόν σαράντα πέντε εκα-
τομμύρια (145.000.000) ευρώ.

Άρθρο 3
Από τα ως άνω των άρθρων 1 και 2 οριζόμενα ποσά, 

μέρος αυτών αφορά τις ενισχύσεις της φορολογικής 
απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτι-
κά σχέδια που θα υπαχθούν στο καθεστώς «Επιχειρη-
ματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», 
σύμφωνα με την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδί-
ων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MMΕ), 
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» (Β’ 4122), η οποία 

εκδόθηκε στη βάση του Κανονισμού 702/2014 της Επι-
τροπής της 25ης Ιουνίου «για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά....».

Ειδικότερα ποσό ύψους πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000) ευρώ αφορά τις ενισχύσεις της επιχορήγη-
σης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της 
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απα-
σχόλησης του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».

Άρθρο 4
Πηγές Χρηματοδότησης - Επιβάρυνση κρατικού 
προϋπολογισμού

α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών 
σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργεί-
ου Οικονομίας και Ανάπτυξης στον οποίο εγγράφεται 
η δαπάνη των εκατόν σαράντα πέντε εκατομμυρίων 
(145.000.000) ευρώ και δύναται να προέλθουν από εθνι-
κούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυ-
τικά Ταμεία.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται 
ότι:

i. Για το τρέχον έτος (2019) δεν θα προκύψει δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων.

ii. Για το επόμενο έτος (2020) θα προκύψει δαπάνη 
σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ σε βάρος 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και απώ-
λεια φορολογικών εσόδων ύψους δύο εκατομμυρίων 
(2.000.000) ευρώ.

iii. Για τα επόμενα τρία έτη (2021, 2022, 2023) η δα-
πάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων συναρτάται από τον βαθμό υλο-
ποίησης των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν 
στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 
και πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πέ-
ντε εκατομμυρίων (105.000.000) ευρώ, ενώ η απώλεια 
φορολογικών εσόδων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 
τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 571 (2)
Καταβολή τόκου τιμαριθμοποιημένου ομολογι-

ακού δανείου, λήξης 25.07.2025, όγδοης τοκο-

φόρου περιόδου. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

«Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη του Δημοσίου Τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις».

2. Την 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014), 
όπως ισχύει.

3. Την 2/16773/0023/Α/20.03.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003 κοινο-
πρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, 
σε άυλη μορφή, λήξης 25.07.2025».

4. Την 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 413/Β’/2012).

5. Το άρθρο 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128/31-7-1992).
6. 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 
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α’/2011).

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

8. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β’/2015), 
αποφασίζουμε:

Για την πληρωμή τόκου της όγδοης τοκοφόρου περιό-
δου, στις 25/7/2019, του τιμαριθμοποιημένου ομολόγου, 
ISIN GR0128005627, λήξης 25.07.2025 και σύμφωνα με 
την παρ. 6 της αριθμ. 2/16773/0023Α/20-3-2003 απόφα-
σης, καθορίζουμε τα εξής:

Ο Ημερήσιος Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού στις 
25/7/2019 ισούται με 104,95065.

Ο Λόγος Δεικτών (Index Ratio) ισούται με 1,29507.
Το συνολικό ποσό τόκου το οποίο αντιστοιχεί σε ονο-

μαστική αξία ομολόγων € 1.000, στρογγυλοποιημένο 
στα δυο δεκαδικά ψηφία, ανέρχεται σε 37,56 ευρώ.

Το ποσό του συνολικού τόκου των € 1.000 εκφράζεται 
στα δυο δεκαδικά ψηφία, ενώ για τον ενδιάμεσο υπολο-
γισμό δεδουλευμένου τόκου (2,90% x κλάσμα ημερών) 
χρησιμοποιείται η μέθοδος Actual/Actual (ISMA) και 
στρογγυλοποίησης στα τρία δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του 
τρέχοντος οικονομικού έτους, η οποία έχει προβλεφθεί 
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης Δημο-
σίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 570 (3)
Καταβολή τόκου τιμαριθμοποιημένων ομολογι-

ακών δανείων, λήξης 25.07.2030, όγδοης τοκο-

φόρου περιόδου. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

«Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη του Δημοσίου Τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις».

2. Την 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014), 
όπως ισχύει.

3. Την 2/22468/0023Α/12-4-2007 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Έκδοση τιμαριθμο-
ποιημένου ομολόγου, λήξης 25.07.2030, με ημερομηνία 
16/4/2007» (Β’ 625).

4. Την 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 413/Β’/2012).

5. Το άρθρο 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128/31-7-1992).
6. 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 
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α’/2011).

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

8. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β’/2015), 
αποφασίζουμε:

Για την πληρωμή τόκου της όγδοης τοκοφόρου περιό-
δου, στις 25/7/2019, του τιμαριθμοποιημένου ομολόγου, 
ISIN GR0133005182, λήξης 25.07.2030 και σύμφωνα με 
την παρ. 6 της αρ. 2/22468/0023Α/12-4-2007 απόφασης, 
καθορίζουμε τα εξής:

Ο Ημερήσιος Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού στις 
25/7/2019 ισούται με 104,95065.

Ο Λόγος Δεικτών (Index Ratio) ισούται με 1,19965.
Το συνολικό ποσό τόκου το οποίο αντιστοιχεί σε ονο-

μαστική αξία ομολόγων € 1.000, στρογγυλοποιημένο 
στα δυο δεκαδικά ψηφία, ανέρχεται σε 27,59 ευρώ.

Το ποσό του συνολικού τόκου των € 1.000 εκφράζεται 
στα δυο δεκαδικά ψηφία, ενώ ως βάση υπολογισμού 
χρησιμοποιείται η μέθοδος Actual/Actual (ICMA).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ29952 Τεύχος B’ 2612/28.06.2019

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του 
τρέχοντος οικονομικού έτους, η οποία έχει προβλεφθεί 
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης Δημο-
σίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 569 (4)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-

μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 

31/7/2019. 

 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 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α’/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.  2074/1992 
(ΦΕΚ 128/Α’/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α’/8.2.1994).

4. 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 δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α’/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα-
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α’/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 9 του ν. 2579/1998.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.  2628/1998 
(ΦΕΚ  151/Α’/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α’/1999), καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α’/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ-
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α’/1998), όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α’/2011).

10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α’/7-10-2009).

11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 221/Α’/2009).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α’/2017).

13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/2015). 

14. Την Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ  2168/
Β’/2015). 

15. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) 
και τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) 
με ημερομηνία 29-3-2007 της έκδοσης του τιμαριθμο-
ποιημένου ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επα-
νέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής 
τοποθέτησης με ημερομηνία 1-4-2008.

16. Την 2/31229/0023/9-4-2012 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Υλοποίηση της τροποποίησης και 
αποδοχής προσφορών ανταλλαγής σειρών τίτλων εκ-
δοθέντων ή εγγυηθέντων από την Ελληνική Δημοκρατία 
και επανέκδοση νέων τίτλων ομολόγων και νέων τίτλων 
ΑΕΠ» (ΦΕΚ 1065/Β’/2012).

17. Την 422/2-3-2016 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη 
Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμο-
ποιημένων ομολόγων λήξης 25.07.2057 με έτος βάσης 
2015=100» (ΦΕΚ 670/Β’/2016), αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμα-
ριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS0292467775, λήξης 
25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέ-
λιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(HICP) για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και 
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον 
μήνα Ιούλιο 2019 όπως παρακάτω:

Ημερομηνία Αναπροσαρμογής 31/07/2019

ISIN XS0292467775

Ονομαστική Αξία 1.000.000.000,00

Δείκτης Αναφοράς 104,97581

Λόγος Δεικτών (Index Ratio) 1,19946

Αναπροσαρμοσμένο Κεφάλαιο 1.199.460.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς 
της 31/7/2019 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της 
ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Ανα-
φοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από 
τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 
87,51923, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο 
μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας 
έναρξης των ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. 
Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά 
ψηφία.
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Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το 
τρέχον έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

I

 Αριθμ. 567 (5)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-

μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 

31/7/2019. 

 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 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α’/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.  2074/1992 
(ΦΕΚ 128/Α’/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α’/8.2.1994).

4. 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 δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α’/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα-
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α’/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 9 του ν. 2579/1998).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.  2628/1998 
(ΦΕΚ  151/Α’/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α’/1999), καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α’/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ-
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α’/1998), όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α’/2011).

10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α’/7-10-2009).

11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 221/Α’/2009).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α’/2017).

13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/2015).

14. Την Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β’/2015). 

15. Την 2/16773/0023/Α/20.03.2003 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003 κοινο-
πρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, 
σε άυλη μορφή, λήξης 25.07.2025».

16. Την 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 413/Β’/2012).

17. Την 421/2-3-2016 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη 
Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμο-
ποιημένων ομολόγων λήξης 25.07.2025 με έτος βάσης 
2015=100» (ΦΕΚ 670/Β’/2016), αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι-
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0128005627, 
λήξης 25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90%, λόγω της 
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(HICP) για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και 
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον 
μήνα Ιούλιο 2019 όπως παρακάτω:

Ημερομηνία Αναπροσαρμογής 31/07/2019

ISIN GR0128005627

Ονομαστική Αξία 48.000.000,00

Δείκτης Αναφοράς 104,97581

Λόγος Δεικτών (Index Ratio) 1,29538

Αναπροσαρμοσμένο Κεφάλαιο 62.178.240,00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς 

της 31/7/2019 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός της ημε-
ρομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς 
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επα-
νακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 81,03840, 
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθε-
ωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης 
των ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος 
δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το 
τρέχον έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 568 (6)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθ-

μοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 

31/7/2019. 

 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 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α’/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.  2074/1992 
(ΦΕΚ 128/Α’/1992).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α’/8.2.1994).

4. 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 δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική 
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α’/22.3.1994).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα-
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17/Α’/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 9 του ν. 2579/1998).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.  2628/1998 
(ΦΕΚ  151/Α’/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του 
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α’/1999), καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α’/2003).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύ-
σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α’/1998), όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α’/2011).

10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 213/Α’/7-10-2009).

11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 221/Α’/2009).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α’/2017).

13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/2015). 

14. Την Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β’/2015).

15. Την 2/22468/0023Α/12-04-2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου 
Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημερομηνία έκδοσης 
16/4/2007 (ΦΕΚ 625/Β’/2007).

16. Την 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων 
του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 413/Β’/2012).

17. Την 423/2-3-2016 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη 
Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμο-
ποιημένων ομολόγων λήξης 25.07.2030 με έτος βάσης 
2015=100» (ΦΕΚ 670/Β’/2016), αποφασίζουμε:

Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τι-
μαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0133005182, 
λήξης 25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30%, λόγω της 
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(HICP) για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και 
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον 
μήνα Ιούλιο 2019 όπως παρακάτω:

Ημερομηνία Αναπροσαρμογής 31/07/2019

ISIN GR0133005182

Ονομαστική Αξία 75.000.000,00

Δείκτης Αναφοράς 104,97581

Λόγος Δεικτών (Index Ratio) 1,19994

Αναπροσαρμοσμένο Κεφάλαιο 89.995.500,00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφο-

ράς της 31/7/2019 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την 
ημερομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός 
της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Ανα-
φοράς Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από 
τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 
87,48449, για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο 
μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας 
έναρξης των ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. 
Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά 
ψηφία.

Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το 
τρέχον έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   
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*02026122806190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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