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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 11 της 22.5.2021
Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο: α) της
Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (Σ.Α.Μ.) της
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», β) της
Τροποποιητικής Σύμβασης, που έχουν κυρωθεί
με τον ν. 4422/2016, καθώς και γ) της Απευθείας Συμφωνίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 11.9 του
άρθρου 11 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Το κεφάλαιο Β’ ΙΙ του ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011-2015»
(Α’ 151), όπου αποτυπώνεται το προβλεπόμενο από το
άρθρο 6Α του ν. 2362/1995 Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων της περιόδου ετών 2011-2015, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3871/2010
(Α’ 141).
2. Τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 9, 18 και 19 του ν. 3986/2011
«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152),
ιδίως δε την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 5 αυτού.
3. Το σημείο ΙΙΙ «Ακίνητη Περιουσία» του πίνακα που
περιέχεται στο Παράρτημα IV «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων» του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο κυρώθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 «Έγκριση των
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (Α’ 28).

Αρ. Φύλλου 82

4. Τα άρθρα 1 έως και 9 του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση
του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια
Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (Α’ 70).
5. Το Τμήμα ΙΙ «Αποκρατικοποιήσεις» του Κεφαλαίου Β’ του Παραρτήματος Ι του ν. 4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α´ 222).
6. Τις υπ’ αρ. 225/7.1.2013 (Β´ 15) και 234/25.4.2013,
περ. 39 του Κεφαλαίου ΙΙΙ, (Β´ 1020) αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με θέμα τη μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)» περιουσιακών
στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις
του ν. 3986/2011.
7. Tην υπ’ αρ. 7/27.2.2014 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 45), με την οποία παρασχέθηκε εξουσιοδότηση
για τη συνυπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας
Μετοχών (Σ.Α.Μ.) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου, σχετικά με τους όρους αυτής, που αφορούν σε
πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, κατ’ εφαρμογή
της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011. Με
την ως άνω Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου τέθηκαν
ως προϋποθέσεις για τη συνυπογραφή εκ μέρους του
Ελληνικού Δημοσίου: α) η προηγούμενη έγκριση του
σχεδίου Σ.Α.Μ. από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο
του προβλεπόμενου από την παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 3986/2011 προσυμβατικού ελέγχου και β) η νομοθετική κύρωση του σχεδίου της Σ.Α.Μ. από τη Βουλή των
Ελλήνων.
8. Την υπ’ αρ. 3800/2014 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου Σ.Α.Μ. μεταξύ του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και των
λοιπών συμβαλλομένων μερών.
9. Το γεγονός ότι στις 14.11.2014 η Σ.Α.Μ. υπογράφηκε από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και τα λοιπά συμβαλλόμενα
μέρη, χωρίς τη συνυπογραφή του Ελληνικού Δημοσίου,
ως εκ τρίτου συμβαλλομένου, δοθέντος ότι η υπ’ αρ.
7/27.2.2014 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου προέβλε-
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πε ως προϋπόθεση συνυπογραφής εκ μέρους του τη
νομοθετική κύρωσή της από τη Βουλή. Ειδικότερα, η
Σ.Α.Μ. υπογράφηκε μεταξύ: α) της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)», η οποία, σύμφωνα
με τον ν. 3986/2011, είναι εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργεί για την
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLINIKON GLOBAL
IS.A.», η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο και είναι η
εταιρεία ειδικού σκοπού, 100% θυγατρική της ανώνυμης
εταιρείας «LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (που αναδείχθηκε
πλειοδότρια στη διαγωνιστική διαδικασία που διεξήγαγε
το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. για την απόκτηση του 100% του μετοχικού
κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.), μετά από την αγορά των
υφιστάμενων μετοχών της και γ) της ως άνω ανώνυμης
εταιρείας «LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων», ως Εγγυητή της
ανώνυμης εταιρείας «HELLINIKON GLOBAL IS.A.».
10. Την υποπαρ. 4.4. της παρ. Γ’ του άρθρου 3 του
ν. 4336/2015 (Α’ 94), σύμφωνα με την οποία η Ελληνική
Δημοκρατία δεσμεύτηκε να προχωρήσει με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, βάσει του Σχεδίου Αξιοποίησης
των περιουσιακών στοιχείων που περιήλθαν στη διαχείριση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Στο πλαίσιο αυτό, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, με την υπ’ αρ.
33/2016 απόφαση (Β’ 1472), ενέκρινε το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Αsset Development Plan-ADP)
του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., το οποίο προέβλεπε τη σύναψη Μνημονίου Κατανόησης (MOU) μεταξύ των συμβαλλομένων στη
Σ.Α.Μ., με σκοπό την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
που προβλέπονται σ’ αυτήν. Στη συνέχεια, με την από
25.5.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. αποφασίστηκε η καταγραφή των βασικών
σημείων των ως άνω συζητήσεων και η υιοθέτηση συγκεκριμένων τροποποιήσεων της Σ.Α.Μ.
11. Την υπ’ αρ. 175/2016 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι δεν
κωλύεται η υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης.
12. Το γεγονός ότι στις 19.7.2016 υπογράφηκε η Τροποποιητική Σύμβαση από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και τα υπόλοιπα
συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς και πάλι τη συνυπογραφή
του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου.
Ειδικότερα, η Τροποποιητική Σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ: α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)», β) της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «HELLINIKON GLOBAL IS.A.» και γ) της ως άνω
ανώνυμης εταιρείας «LAMDA Development Ανώνυμη
Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων», ως
Εγγυητή της «HELLINIKON GLOBAL IS.A.».
13. To γεγονός ότι δεν εκδόθηκε συναφώς Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση συνυπογραφής της εν λόγω Τροποποιητικής Σύμβασης, όπως
είχε συμβεί με τη Σ.Α.Μ.
14. Το άρθρο 1 του ν. 4422/2016 «Κύρωση της από
14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για
την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
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εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.7.2016 Τροποποιητικής Σύμβασης και ρύθμιση λοιπών συναφών
θεμάτων» (Α’ 181).
15. Την παρ. 11.9 του άρθρου 11 της Σ.Α.Μ., υπό τον
τίτλο «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»,
όπου προβλέπεται ότι «Εάν το ζητήσει ο Αγοραστής, το
Ελληνικό Δημόσιο θα συζητήσει με καλή πίστη με τον
Αγοραστή την σύναψη απευθείας συμφωνίας αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση με τους Δανειστές επί τη
βάσει συνήθων όρων της αγοράς που θα είναι αποδεκτοί
από το Ελληνικό Δημόσιο κατά την αποκλειστική του
διακριτική ευχέρεια».
16. Το υπ’ αρ. 195/29.3.2021 αίτημα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA Develοpment Ανώνυμη
Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων», με
θέμα «Σύναψη απευθείας σύμβασης σε σχέση με τη σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. στο
πλαίσιο χρηματοδότησης του Έργου».
17. Το γεγονός ότι η εκπροσώπηση του Ελληνικού
Δημοσίου στη Σ.Α.Μ., στην Τροποποιητική Σύμβαση
αυτής, καθώς επίσης και στην Απευθείας Συμφωνία,
που δύναται να συνάπτεται κατ’ εφαρμογή της Σ.Α.Μ.,
προβλέπεται κατά τρόπο ενιαίο.
18. Την από 21.5.2021 εισήγηση του Δ.Σ. του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.,
κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3986/2011.
19. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
20. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της
"Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).
21. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθ. σφάλματος Α’ 126).
22. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5).
23. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
24. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
25. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
26. Την εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.
27. Την πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει:
1. Τη συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο, ως εκ
τρίτου συμβαλλόμενο, της από 14.11.2014 Σύμβασης
Αγοραπωλησίας Μετοχών (Σ.Α.Μ.) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4422/2016
(Α’ 181), ως προς τους όρους της ανωτέρω Σύμβασης
που αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων
του Ελληνικού Δημοσίου.
2. Τη συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο, ως εκ
τρίτου συμβαλλόμενο, της από 19.7.2016 Τροποποιη-

Τεύχος A’ 82/23.05.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

τικής Σύμβασης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4422/2016, ως προς τους όρους της ανωτέρω Σύμβασης που αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Τη συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο Απευθείας Συμφωνίας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 11.9 του άρθρου
11 της Σ.Α.Μ., όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4422/2016.
4. Την παροχή εξουσιοδότησης στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών
και Μεταφορών και Τουρισμού, για τη συνυπογραφή για
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου: (α) της Σύμβασης
Αγοραπωλησίας Μετοχών (Σ.Α.Μ.) της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.,

7607

σύμφωνα με την παρ. 1, (β) της Τροποποιητικής Σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2, και (γ) της Απευθείας
Συμφωνίας, σύμφωνα με την παρ. 3.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρωθυπουργός
Τα Μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

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

*01000822305210004*

