
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 79778 
1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81848/21.07.2021 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3267) για τη 

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 Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 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 με τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή 
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. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

9. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

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

11. Την υπ’ αρ. 51875/7.05.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β’ 1867).

12. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής 2014/C 
19/04 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώ-
θηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματι-
κού κινδύνου και τις αναθεωρημένες Κατευθυντήριες 
Γραμμές της Επιτροπής (Ανακοίνωση (ΕΕ) υπ’ αρ. 2021/C 
508/01 της 16ης Δεκεμβρίου 2021) σχετικά με τις κρα-
τικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας.

14. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής αριθ. C(2020)1863 
της 19ης Μαρτίου 2020, σχετικά με το Προσωρινό Πλαί-
σιο 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 τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής αριθ. C(2020) 2215 
της 3ης Απριλίου 2020, C(2020) 3156 της 8ης Μαΐου 
2020, C(2020) 4509 της 29ης Ιουνίου 2020, C(2020) 
7127 της 13ης Οκτωβρίου 2020 και C(2021) 8442 της 
18ης Νοεμβρίου 2021 και ισχύει.

15. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων - ΠΔΕ» [Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής 
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)].

16. Το υπό στοιχεία SA.62835 (2021/Ν) εγκεκρι-
μένο καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση C(2021) 4318 
final/11.06.2021).

17. Την υπ’  αρ. 135912/30.12.2019 (Β’  4880) κοινή 
υπουργική απόφαση για την «Υλοποίηση Προγράμμα-
τος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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18. Την υπ’ αρ. 135533/27-12-2019 και με ΑΔΑ: Ρ96246
ΜΤΛΡ-ΛΨΧ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί Έγκρισης της Ένταξης 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη 
ΣΑΕ 224/2 του έργου «Επιχορήγηση της Ελληνικής Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη της επιχειρηματικό-
τητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης» 
(Κωδικός έργου: 2019ΣΕ22420000, Προϋπολογισμός: 
290.000.000 ευρώ).

19. Την ανάγκη επέκτασης της λειτουργίας του Ταμείου 
μετά τη λήξη της περιόδου παροχής ενισχύσεων όπως 
αυτή ορίζεται στο «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 εκάστοτε ισχύει, με την παροχή 
έκτοτε ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) κατά 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013.

20. Το από 3.8.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά το οποίο η παρούσα δεν 
προκαλεί δαπάνη επιπλέον των προβλεφθέντων στην 
τροποποιούμενη υπ’ αρ. 81848/21.07.2021 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 3267) για τη Σύσταση Ταμείου με την 
επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
μοσίων Έργων», κατά το άρθρο 3 της οποίας οι πόροι 
του Ταμείου ανέρχονται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια 
(28.000.000) ευρώ, εκ των οποίων δεκαεννέα εκατομ-
μύρια εξακόσιες χιλιάδες (19.600.000) ευρώ αποτελούν 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την ΕΑΤ (προερχόμενη 
από μεγαλύτερη επιχορήγηση από το ΠΔΕ προς την 
ΕΑΤ βάσει της υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 - Β’ 4880 κοινής 
υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
και οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (8.400.000) 
ευρώ αποτελούν χρηματοδοτική συνεισφορά από το 
Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων προς 
την ΕΑΤ.

21. Την υπ’ αρ. 67645/4.7.2022 εισήγηση του προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη επιπλέον της προβλεφθείσας στην υπ’ αρ. 
135912/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινή υπουργική απόφαση, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 81848/21.07.2021 κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β’ 3267) για τη Σύσταση Ταμείου 
με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργολη-
πτών Δημοσίων Έργων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«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 τροποποι-
ήθηκε με τον ν. 4608/2019 (Α’ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και 
άλλες διατάξεις», Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία 
"ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπε-

ζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (ΤΑΜΕΙΟ Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ)", εφ’ εξής Τα-
μείο, 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 
ή επιθυμούν να αναλάβουν την εκτέλεση έργου ή/και 
μελέτης δημοσίου συμφέροντος, 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 προκει-
μένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότη-
τας των επιχειρήσεων αυτών που προκύπτουν λόγω του 
κλυδωνισμού από την αναστολή για σημαντικό χρονικό 
διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων 
τους, τη διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και την 
μείωση της καταναλωτικής ζήτησης συνεπεία της επι-
δημικής έκρηξης της COVID-19, αλλά και λόγω της ενερ-
γειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους ενέργειας 
και πρώτων υλών συνεπεία της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία. 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 Κεφαλαίου 
Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Ο σχε-
διασμός διαμορφώνεται στη βάση των τρεχουσών συν-
θηκών ανωτέρας βίας λόγω της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19 και των συνεπειών αυτής, καθώς και των συ-
νεπειών της ουκρανικής και κατ’ επέκταση ενεργειακής 
κρίσης που απαιτούν την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, 
όπως αυτά περιγράφονται στην Πρωτοβουλία Επενδύ-
σεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (Coronavirus 
Response Investment Initiative (CRII)) και στην Πρωτο-
βουλία για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της 
εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

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. C(2020)1863 της 19ης Μαρτίου 2020, σχετικά 
με 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 τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής 
αριθ. C(2020) 2215 της 3ης Απριλίου 2020, C(2020) 3156 
της 8ης Μαΐου 2020, C(2020) 4509 της 29ης Ιουνίου 2020, 
C(2020) 7127 της 13ης Οκτωβρίου 2020 και C(2021) 8442 
της 18ης Νοεμβρίου 2021, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επί-
σης, λαμβάνεται υπόψη το υπ’ αρ. SA.62835 (2021/Ν) 
εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση C(2021) 4318 
final/11.06.2021).
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5. Μετά τη λήξη της περιόδου παροχής ενισχύσεων 
όπως αυτή ορίζεται στο 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 εκάστοτε ισχύει, το Ταμείο θα 
παρέχει εφεξής ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013, διασφαλίζοντας τη συμβα-
τότητα των παρεχόμενων ενισχύσεων από αυτό με τον 
εν λόγω Κανονισμό.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 81848/21.07.2021 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3267) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«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 στη 
Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 7 της παρού-
σας, βασική αμοιβή επί των συνεισφορών που έχουν 
καταβληθεί στο Ταμείου και αμοιβή επιδόσεων επί του 
τμήματος της καταβληθείσας συνεισφοράς που έχει δε-
σμευτεί για εκκρεμείς συμβάσεις εγγυήσεων, ήτοι για 
εκταμιευμένα δάνεια, και β) μετά τη λήξη του χρόνου 
επιλεξιμότητας των δανείων, αμοιβή βάσει των ποσών 

εγγύησης που έχουν δεσμευτεί για την εγγύηση των 
υπό διαχείριση δανείων. Η μέθοδος υπολογισμού των 
αμοιβών διαχείρισης και τα σχετικά ποσοστά περιλαμ-
βάνονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης. Σε κάθε περί-
πτωση οι αμοιβές διαχείρισης δεν δύναται να ξεπερνούν 
τα όρια που ορίζονται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει τη λειτουργία της ΕΑΤ».

3. Οι λοιποί όροι της υπ’ αρ. 81848/21.07.2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 3267) παραμένουν ως έχουν.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   
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*02042140908220004*

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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