
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυ-
οδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και 
Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων».

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 κοι-
νής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Υλοποίηση 
Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυξι-
ακή Τράπεζα Α.Ε» (Β’ 4880).

3 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού (Κρατική Ορχήστρα Θεσσα-
λονίκης).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 81848 (1)
   Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγ-

γυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημο-

σίων Έργων» .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

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

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 3912/2011 «περί Σύστασης Εθνικού Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (Α’ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξι-
ακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), και ειδικότερα το άρθρο 4 
του άρθρου δεύτερου.

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-
ες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα 
το άρθρο 12.

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

10. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

11. Την υπ’ αρ. 51875/7.05.2021 (Β’ 1867) κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

12. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 2014/C 
19/04 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθη-
ση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού 
κινδύνου.

13. Την ανακοίνωση της Επιτροπής αριθ. 2020/C 91 
I/01 σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέ-
τρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οι-
κονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της 
νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε με την ανακοί-
νωση αριθ. C (2020) 2215 final/3.4.2020.

14. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπα-
νών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» 
(Β’ 2857) (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
46274/26.09.2014 (Β΄ 2573) κοινής υπουργικής απόφα-
σης όπως εκάστοτε ισχύει.

15. Το υπό στοιχεία SA.62835 (2021/Ν) εγκεκριμέ-
νο καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση C(2021) 4318 final/
11.06.2021).
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16. Την υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 κοινή υπουργική 
απόφαση για την «Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνι-
κή Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε» (Β’ 4880).

17. Την υπ’  αρ. 135533/27-12-2019 και με ΑΔΑ: 
Ρ96246ΜΤΛΡ-ΛΨΧ απόφαση του Υφυπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί έγκρισης 
της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224/2 του έργου «Επιχορήγηση 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών 
χρηματοδότησης» (Κωδικός έργου: 2019ΣΕ22420000, 
Προϋπολογισμός: 290.000.000 ευρώ).

18. Την υπ’ αρ. 70332/24.6.2021 εισήγηση του Ανα-
πληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

19. Την υπ’ αρ. 48415/8.7.2021 εισήγηση του αναπλη-
ρωτή προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων.

20. Την υπ’ αρ. 6059/13.7.2021 επιστολή του Προέδρου 
του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

21. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού επιπλέ-
ον της προβλεφθείσας στην υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 
(Β’ 4880) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία 
«Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(ΤΑΜΕΙΟ Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ)»

1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 4 του Καταστατικού της «Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας ΑΕ», εφεξής ΕΑΤ, που περιλαμβάνεται στο 
άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011 (Α’ 17), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), Ταμείο Εγγυοδοσίας με την 
επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ Ελληνικής Αναπτυξι-
ακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ Εγ-
γυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ», εφ’ εξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη 
χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της ΕΑΤ.

2. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι να στηρι-
χθούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κατασκευαστι-
κού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες έχουν αναλάβει 
την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέρο-
ντος, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έξαρσης της 
νόσου COVID-19 και μετά από αυτήν, στο πλαίσιο της 
κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των 
χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να καλυφθούν 
οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων 
αυτών που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την 
αναστολή για σημαντικό χρονικό διάστημα της δραστη-

ριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, τη διαταραχή 
των αλυσίδων εφοδιασμού και τη μείωση της κατανα-
λωτικής ζήτησης συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του 
COVID-19. Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου χορηγείται χρη-
ματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτι-
κών μέσων εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων δανείων 
Κεφαλαίου Κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με 
επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανι-
σμούς (εφεξής ΕΧΟ) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην 
ελληνική αγορά.

3. Το Ταμείο δύναται, για την επίτευξη των στόχων 
του, να επενδύσει σε χρηματοδοτικά μέσα εγγυήσεων 
στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται από τους ΕΧΟ 
στους τελικούς αποδέκτες εγγυημένα νέα δάνεια Κεφα-
λαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. 
Ο σχεδιασμός διαμορφώνεται στη βάση των τρεχουσών 
συνθηκών ανωτέρας βίας λόγω της επιδημικής έκρηξης 
του COVID-19 και των συνεπειών αυτής, που απαιτούν 
την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, όπως αυτά περιγράφο-
νται στην Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώ-
πιση του Κορονοϊού (Coronavirus Response Investment 
Initiative (CRII)).

4. Κατά τον σχεδιασμό του χρηματοδοτικού μέσου 
διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, η συμ-
βατότητα με τα οριζόμενα στις ανακοινώσεις της Επιτρο-
πής αριθ. 2020/C 91 I/01 και C(2020) 2215 final/3.4.2020 
σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 
Κρατικής Ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονο-
μία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 
COVID-19 και των συνεπειών αυτής, όπως εκάστοτε ισχύ-
ουν. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το υπό στοιχεία SA.62835 
(2021/Ν) εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση 
C(2021) 4318 final/11.06.2021).

Άρθρο 2
Πόροι του Ταμείου

1. Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται ποσό εγ-
γύησης ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (28.000.000) 
ευρώ, που αποτελείται από: α) χρηματοδοτική συνει-
σφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους δεκαεννέα εκατομμυρίων 
εξακοσίων χιλιάδων (19.600.000) ευρώ, β) χρηματοδοτι-
κή συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (εφεξής ΤΜΕΔΕ) προς την ΕΑΤ πό-
ρων ύψους οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων 
(8.400.000) ευρώ. Πόροι ύψους έως 1.800.000 ευρώ για 
την κάλυψη της επιχορήγησης της προμήθειας εγγύη-
σης προς τους δανειολήπτες, αποτελούν ενίσχυση που 
λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Ακαθάριστου 
Ισοδύναμου Επιχορήγησης του κάθε δανειολήπτη, δεν 
αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού του Ταμείου και 
δεν θα πιστωθούν στο λογαριασμό του.

Κατά την πορεία υλοποίησης του χρηματοδοτικού 
μέσου και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματο-
δότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης 
της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων 
πόρων, στο Ταμείο δύναται να επενδυθούν πόροι από 
άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (όπως, πρό-
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σθετες ιδιωτικές, ευρωπαϊκές, εθνικές) με ενημέρωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Το ανωτέρω ποσό εγγύησης πιστώνεται συνολικά 
σε έντοκο τραπεζικό καταπιστευματικό λογαριασμό που 
θα ανοιχθεί για το συγκεκριμένο Ταμείο στην Τράπεζα 
της Ελλάδος είτε σε άλλο επιλεγμένο χρηματοπιστωτι-
κό ίδρυμα, επ’ ονόματι της ΕΑΤ και για λογαριασμό του 
Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 
7 της παρούσας (εφεξής Συμφωνία Χρηματοδότησης).

Η χρηματοδοτική συνεισφορά προς την ΕΑΤ που αντι-
στοιχεί στο ΠΔΕ μετά και την υπογραφή της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης, θα γίνει με μεταφορά από την ΕΑΤ των 
σχετικών ήδη διαθέσιμων πιστώσεων στο πλαίσιο της 
ΣΑΕ 224/2 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 
(Β’ 4880) κοινή υπουργική απόφαση, στον ως άνω αναφε-
ρόμενο λογαριασμό. Στον ίδιο λογαριασμό κατατίθεται 
και η χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο Μηχα-
νικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

3. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των 
χρηματοδοτικών μέσων καθώς και η διαχείριση αυτών 
καθορίζονται και εξειδικεύονται κατά τις ειδικότερες 
ρυθμίσεις τους στη Συμφωνία Χρηματοδότησης. Στην 
ίδια συμφωνία καθορίζεται η Πολιτική Εξόδου και οι 
Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου.

Άρθρο 3
Ανάθεση καθηκόντων εφαρμογής του Ταμείου

1. Η ΕΑΤ αναλαμβάνει εκτελεστικά καθήκοντα δια-
χειριστή του Ταμείου, ήτοι τη διαχείριση και λειτουργία 
του Ταμείου σύμφωνα με την παρούσα και τις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 4 του Καταστατικού της. Η ΕΑΤ εκπλη-
ρώνει τα εκτελεστικά της καθήκοντα ως διαχειριστής 
του Ταμείου και ενεργεί με τον βαθμό επαγγελματικής 
μέριμνας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και προ-
σήκουσας επιμέλειας που αναμένεται από επαγγελμα-
τικό φορέα, ο οποίος διαθέτει πείρα στην εφαρμογή 
χρηματοδοτικών μέσων, υπέχουσα την εφαρμογή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε κάθε επίπεδο 
υλοποίησης του Ταμείου.

2. Η ΕΑΤ κατά την εφαρμογή του Ταμείου υποχρεού-
ται στη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, συ-
μπεριλαμβανομένων των κανόνων που καλύπτουν τις 
κρατικές ενισχύσεις, την ανάθεση δημοσίων συμβάσε-
ων, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την 
πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και της φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΤ κατά 
την άσκηση των καθηκόντων της συμπεριλαμβάνει τις 
εν λόγω προϋποθέσεις στις συμβάσεις της με τους ΕΧΟ. 
Επίσης, διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της διαφά-
νειας, της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της 
αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Η ΕΑΤ, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, 
λειτουργεί επίσης ως πάροχος εγγυήσεων. Συμβάλλε-
ται με τους επιλεγμένους ΕΧΟ με σκοπό την υλοποίηση 
των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και διασφαλί-
ζει, υπό την ευθύνη της, ότι αυτοί πληρούν τα κριτήρια 
που ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και στη 

σχετική πρόσκληση προς ΕΧΟ. Οι ΕΧΟ επιλέγονται με 
ανοικτές, διαφανείς, αναλογικές και χωρίς διακρίσεις 
διαδικασίες, με αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

4. Η ΕΑΤ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα 
εκτελεστικά καθήκοντα που της ανατίθενται με την πα-
ρούσα σε οιονδήποτε τρίτο, ούτε να υποκατασταθεί κατά 
την άσκηση αυτών από οιονδήποτε τρίτο.

5. Η ΕΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης των καθηκόντων 
αυτών, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, όπως αυτές έχουν 
αποτυπωθεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

6. Η ΕΑΤ, σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων/επα-
ληθεύσεων διαπιστωθεί παρατυπία, μεριμνά για την 
εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων ή ανακτήσεων 
των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών είτε σε επίπεδο ΕΧΟ είτε και σε επίπεδο τελικού 
αποδέκτη, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία 
Χρηματοδότησης και στο δίκαιο του Ανταγωνισμού.

7. Η ΕΑΤ διασφαλίζει ότι δεν μπορεί να προβληθεί 
έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΜΕΔΕ από οι-
ονδήποτε καμία απαίτηση πέραν του ποσού που έχει 
δεσμευτεί απ’ αυτήν στο Χρηματοδοτικό Μέσο.

Άρθρο 4
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες 
Επενδυτικής Επιτροπής

1. Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και 
τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών 
μέσων του Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων του 
Ταμείου, συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή.

2. H Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη ως 
ακολούθως:

α) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ,

β) ένα Εκτελεστικό Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης 
Κινδύνων και της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ,

γ) έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμε-
τέχουν έως δύο εκπρόσωποι της ΕΑΤ ως εισηγητές και 
παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επίσης, δύναται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου:

- ένα στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,

- ένα στέλεχος από το ΤΜΕΔΕ,
- ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Τη γραμματεία της Επενδυτικής Επιτροπής αναλαμβά-

νει η ΕΑΤ, με αρμοδιότητες καθορισμένες στη Συμφωνία 
Χρηματοδότησης.

3. Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λει-
τουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής καθορίζονται στη 
Συμφωνία Χρηματοδότησης.

Άρθρο 5
Αμοιβές και δαπάνες διαχείρισης

1. Για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων στο 
πλαίσιο του Ταμείου, θα καταβληθούν στην ΕΑΤ αμοιβές 
διαχείρισης, ως εξής: α) έως και τη λήξη του χρόνου επι-
λεξιμότητας των δανείων, όπως αυτή καθορίζεται από 
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το Προσωρινό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων Κρατικής 
Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, 
όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση αριθ. C (2020) 
2215 final/3.4.2020 και ισχύει, βασική αμοιβή επί των συ-
νεισφορών που έχουν καταβληθεί στο Ταμείο και αμοιβή 
επιδόσεων επί του τμήματος της καταβληθείσας συνει-
σφοράς που έχει δεσμευτεί για εκκρεμείς συμβάσεις εγ-
γυήσεων, ήτοι για εκταμιευμένα δάνεια, και β) μετά την 
λήξη του χρόνου επιλεξιμότητας των δανείων, αμοιβή 
βάσει των ποσών εγγύησης που έχουν δεσμευτεί για την 
εγγύηση των υπό διαχείριση δανείων. Η μέθοδος υπολο-
γισμού των αμοιβών διαχείρισης και τα σχετικά ποσοστά 
περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης. Σε 
κάθε περίπτωση οι αμοιβές διαχείρισης δεν δύναται να 
ξεπερνούν τα όρια που ορίζονται στο εθνικό θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ΕΑΤ.

2. Η πληρωμή των αμοιβών διαχείρισης της ΕΑΤ γίνεται 
από το κεφάλαιο του Ταμείου ενώ λοιπές δαπάνες που 
αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου και δεν συμπερι-
λαμβάνονται στην αμοιβή της ΕΑΤ καταβάλλονται με 
τις διαδικασίες που ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματο-
δότησης.

3. Η ΕΑΤ τηρεί όλα τα απαραίτητα σχετικά παραστατι-
κά και δικαιολογητικά τα οποία θέτει στην διάθεση των 
αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν.

Άρθρο 6
Χρηματοδοτικά Μέσα και Ενδιάμεσοι 
Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί

1. Η ΕΑΤ, με βάση τα αναφερόμενα στη Συμφωνία 
Χρηματοδότησης, ενημερώνει την Επενδυτική Επιτροπή 
αναφορικά με τα χρηματοδοτικά μέσα που θα περιλη-
φθούν στο Ταμείο.

2. Οι ΕΧΟ επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, 
αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την 
αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, όπως ορίζεται στη 
Συμφωνία Χρηματοδότησης και με την επιφύλαξη εφαρ-
μογής του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, 
και θα παρέχουν, βάσει σύμβασης, συγκεκριμένα χρημα-
τοδοτικά προϊόντα στους τελικούς αποδέκτες.

3. Η ΕΑΤ προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή τις προ-
σκλήσεις προς τους ΕΧΟ, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα 
συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα, οι οποίες περιλαμ-
βάνουν και τα σχετικά κριτήρια επιλογής αυτών.

4. Οι ΕΧΟ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτή-
σεις αναφορών προόδου, όπως αυτές προσδιορίζονται 
στις αντίστοιχες επιχειρησιακές συμφωνίες.

5. Οι ΕΧΟ υποχρεούνται να αποδέχονται όλες τις επα-
ληθεύσεις και ελέγχους που προβλέπονται στη Συμφωνία 
Χρηματοδότησης, καθώς και αυτούς που διενεργούνται 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρέχουν σε αυτά όλα τα 
αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

Άρθρο 7
Συμφωνία Χρηματοδότησης

1. Συνάπτεται Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του ΤΜΕΔΕ και 
του οργανισμού που διαχειρίζεται το Ταμείο, ήτοι της ΕΑΤ.

2. Η Συμφωνία Χρηματοδότησης περιγράφει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της διαχείρισης των συνει-
σφορών στο Ταμείο και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 
τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, τη χρήση 
των πόρων του Ταμείου και των εσόδων λειτουργίας, 
τις αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής, την αμοι-
βή διαχείρισης και τις λοιπές δαπάνες, την επενδυτι-
κή στρατηγική του Ταμείου με τα χαρακτηριστικά των 
χρηματοδοτικών μέσων αυτού, τα κριτήρια επιλογής 
των ΕΧΟ και οι υποχρεώσεις αυτών, καθώς επίσης και 
τη διαδικασία λύσης της συμφωνίας και εκκαθάρισης 
του Ταμείου.

Άρθρο 8
Διαδρομή ελέγχου

1. Η ΕΑΤ τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής πα-
ρακολούθησης για τους πόρους του Ταμείου του άρθρου 
1 της παρούσας.

2. Οι ΕΧΟ οι οποίοι υλοποιούν χρηματοδοτικά μέσα 
βάσει σύμβασης, οφείλουν να τηρούν επίσης ξεχωριστό 
λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης, ο οποίος θα 
λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την παρακολού-
θηση και διαχείριση των πόρων που συνεισφέρουν, στο 
πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

3. Οι φορείς εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων 
(ΕΑΤ και ΕΧΟ) οφείλουν να τηρούν όλα τα δικαιολογη-
τικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν στα 
Χρηματοδοτικά Μέσα του Ταμείου, καθώς και να θέτουν 
αυτά στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων.

4. Οι ΕΧΟ και οι Τελικοί Αποδέκτες διατηρούν τα αρ-
χεία της επένδυσης ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης που 
χορηγήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.

5. Η ΕΑΤ και οι ΕΧΟ δεν επιβάλλουν στους τελικούς 
αποδέκτες απαιτήσεις τήρησης αρχείων πλέον των 
όσων είναι απαραίτητες για να τους διευκολύνουν στο 
να εκπληρώνουν την υποχρέωση της διασφάλισης της 
διαθεσιμότητας των εγγράφων.

Άρθρο 9
Τελικές Διατάξεις

Η ισχύς της απόφασης αυτής ισχύει από τη δημοσί-
ευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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Αριθμ. 81858 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 κοι-

νής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Υλοποίηση 

Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυ-

ξιακή Τράπεζα Α.Ε» (Β’ 4880). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3912/2011 «περί Σύστασης Εθνικού Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (Α’ 17), όπως τρο-
ποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξι-
ακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), και ειδικότερα την παρ. 3 του 
άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου.

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

10. Την υπ’  αρ. 51875/7.5.2021 (Β’  1867) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

11. Την υπ’  αρ. 135533/27-12-2019 και με ΑΔΑ: 
Ρ96246ΜΤΛΡ-ΛΨΧ απόφαση του Υφυπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί έγκρισης 
της Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224/2 του έργου «Επιχορήγηση 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών 
χρηματοδότησης» (Κωδικός έργου:2019ΣΕ22420000, 
Προϋπολογισμός: 290.000.000 ευρώ).

12. Την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής ανταπό-
κρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ με τα 
κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα στις αυξημένες ανάγκες 

ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω των συνεπειών της 
επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 και των μέτρων 
για την ανάσχεσή της.

13. Την υπ’ αρ. 70333/24.6.2021 εισήγηση του ανα-
πληρωτή προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

14. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη επιπλέον της προβλεφθείσας στην τροποποιού-
μενη υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παρ. 1.7 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 

135912/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56706/3.6.2020 
(Β’  2143) και 57281/4.6.2020 (Β’ 2187) όμοιες αποφάσεις 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. 
δύναται να χρησιμοποιήσει εντός του έτους 2021 μέρος 
των ως άνω πόρων μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα εν-
νέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (€ 19.600.000) 
για την εκπλήρωση του σκοπού του υπό σύσταση τα-
μείου με την επωνυμία ’’Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Ερ-
γοληπτών Δημοσίων Έργων”».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα ανα-
γραφόμενα στην υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 απόφαση.

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής ισχύει από τη δημοσί-

ευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./138/14019 (3)
    Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού (Κρατική Ορχήστρα Θεσ-

σαλονίκης). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατά-
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ξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 
(Α΄ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 (Α΄ 40). 

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/
1-3-2011 (Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./206/30278/
17-12-2019 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της υπό στοιχεία Π.Υ.Σ 33/2006.

5. Το υπ’ αρ. 318564/7-7-2-2021 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6). 

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση μόνιμου καλ-
λιτεχνικού προσωπικού, Ε’ κατηγορίας - tutti στα Κο-
ντραμπάσα - στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΥΕΦΤΠ/251547/12796/18475/18134/709/19-6-2020 
απόφαση - προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΑΣΕΠ 20). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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