
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5556/ Β1/1310 
   4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 

κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙ-

ΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”» (Β΄ 3905).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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

νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. To 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).

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

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375). 

6. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και 
Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156), με το οποίο συστήνεται 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής».

7. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ειδικότερα τα 
άρθρα 28 και 51.

8. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/
ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης “Αναδι-
άρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπό στοι-
χεία  1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργικής 
απόφασης” (Β’ 1248)» (Β’ 2064).

9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18.12.2014 απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία» (CCI 2014GR16M2OP001), 
του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

10. Την υπ’  αρ. 113091/05.11.2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανά-
θεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχε-
τικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1080/2006.

13. Τον «Κατ’ εξουσιοδότηση» Κανονισμό της (ΕΕ) 
480/2014 της επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη 
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ιδιαί-
τερα το Τμήμα ΙΙ, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 
1303/2013 αναφορικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής.
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14. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευ-
ρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένω-
σης, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1296/2013, 
(ΕΕ) 1301/2013, (ΕΕ) 1303/2013, (ΕΕ) 1304/2013, (ΕΕ) 
1309/2013, (ΕΕ) 1316/2013, (ΕΕ) 223/2014, (ΕΕ) υπ’ αρ. 
283/2014 και της απόφασης υπ’ αρ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012.

15. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 821/2014 της 
Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού 
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά στις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και 
διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονο-
μικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το 
σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 
2019/255.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.04.2020 για 
την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 1301/2013 και 
1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή 
έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρ-
θρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώ-
πιση της επιδημικής έκρηξης της COVID.

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβα-
τών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης.

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής, της 
18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(«De Minimis»).

19. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οι-
κονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποί-
ηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

20. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομι-
κών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστή-
τως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους 
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προ-
γραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» 
(Β΄ 2784).

21. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018
υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Β’ 1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 -2020, - 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρημα-

τοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστά-
σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» 
(Β’ 5968).

22. Το υπό στοιχεία 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγ-
γραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 
που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ 
στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και 
την Απασχόληση», όπως ισχύει.

23. Το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης 
και Ελέγχου Για Χρηματοδοτικά Μέσα της Προγραμμα-
τικής Περιόδου 2014-2020 με ημ. Έκδοσης: 27.11.2019.

24. To έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά 
με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοι-
κονομικής τεχνικής (2016/C 276/1).

25. Το έγγραφο καθοδήγησης για τα κράτη μέλη για 
το άρθρο 37 παρ. 7, 8, 9 του ΚΚΔ - Συνδυασμός στήριξης 
από ΧΜ με άλλη μορφή στήριξης, EGESIF_15_0012-02, 
10/08/2015.

26. Το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμεί-
ων (ΕΔΕΤ) κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 
(SWD(2017) 156 final, 02/05/2017).

27. Την υπό στοιχεία 46274/ΕΥΘΥ  482/27.04.2016 
υπουργική απόφαση «Βασικές κατευθύνσεις υποστήρι-
ξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχει-
ρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου 
χαρακτήρα».

28. Τον ν. 3912/2011 (Α΄ 17), περί σύστασης του Εθνικού 
Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. 
Α.Ε.) και τον ν. 4608/2019 (Α’ 66), με τον οποίο τροποποι-
ήθηκε ο ιδρυτικός νόμος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (ν. 3912/2011) και 
αυτή μετεξελίχθηκε στη νέα της επωνυμία, ως «Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.».

29. Την από 24.11.2015 απόφαση της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία» για την έγκριση του Δελτίου 
Εξειδίκευσης για τη Δράση «Ενεργειακή αναβάθμιση κα-
τοικιών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίνονται 
και τα κριτήρια επιλογής πράξης και μεθοδολογίας αξι-
ολόγησης και την με ημερομηνία 13/10/2020 απόφαση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης, με την οποία εγκρί-
νεται το Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης 03-4c-3.4-04: 
«Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ (Εξοικονόμηση κατ’ 
Οίκον ΙΙ).

30. Την πρόσκληση προς την Ε.Τ.Ε.ΑΝ Α.Ε. για την υπο-
βολή πρότασης προκειμένου να ενταχθεί η πράξη «Σύ-
σταση Ταμείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» στο ΕΠΑνΕΚ (Κωδικός 
Πρόσκλησης 047), την υπ΄αρ. 215589/28.11.2016 αίτηση 
χρηματοδότησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την σύσταση του 
Ταμείου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ και την Ένταξη της πράξης με 
την υπό στοιχεία 7327/2388/Α2/30.11.2016 απόφαση, 
κατόπιν εξέτασης ειδικότερα σχετικά με την κάλυψη των 
εγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής φορέα εφαρμογής 
Χρηματοδοτικών Μέσων- δικαιούχου, βάσει της οποί-
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ας η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (πρώην 
ΕΤΕΑΝ) διαθέτει την απαραίτητη ειδική εμπειρία και 
τεχνογνωσία στον τομέα διαχείρισης χρηματοδοτικών 
μέσων που διατίθενται σε επιχειρήσεις, δύναται να ανα-
λάβει καθήκοντα διαχειριστή Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
σύμφωνα με το σημείο β (ii) της παρ. 4 του άρθρου 38, 
του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, όπως ισχύει και βάσει της δι-
αδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στο καθοδηγητικό 
έγγραφο της Επιτροπής υπό στοιχεία 2016/C 276/01, 
παρ. 3.5 και πληροί τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 480/2014.

31. Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante 
assessment) «Αναθεώρηση και επικαιροποίηση της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης του προτεινόμενου Χρημα-
τοδοτικού Μέσου με στόχο παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας στον οικιακό τομέα κατά την προγραμματική 
περίοδο 2014 - 2020» της ΠΠ 2014-2020, όπως αυτή επι-
καιροποιήθηκε και ισχύει.

32. Την υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με 
την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”» (Β΄  3905), 
η οποία τροποποιήθηκε με τις: α) υπό στοιχεία 4127/
938Α1/02.09.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3054), 
με την οποία δόθηκε αρμοδιότητα στην Επενδυτική 
Επιτροπή του Ταμείου, β) με την υπό στοιχεία 5883/
Β1/1245/26.09.2018 κοινή υπουργική απόφαση, με την 
οποία το αρχικό κεφάλαιο των 68 εκ. € ανακατανεμήθηκε 
στις Περιφέρειες της χώρας και γ) με την υπό στοιχεία 
2193/Β1/491/16.04.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β΄ 1474), με την οποία το κεφάλαιο του ταμείου αυξή-
θηκε κατά 20 εκ€, στα 88 εκ. € συνολικά.

33. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη ύψους 92.000.000 €, η οποία βαρύνει το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» (Β΄ 3905), 
ως εξής:

1. Στο άρθρο 2 «Πόροι του Ταμείου» προστίθεται πα-
ράγραφος 2β ως ακολούθως:

«2β. Στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», 
προστίθενται επιπλέον πόροι ύψους ενενήντα δύο εκα-
τομμυρίων (92.000.000,00) ευρώ, οι οποίοι προέρχονται 
από συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία (ΕΠΑνΕΚ). Του ποσού αυτού η καταβολή ακολουθεί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνεισφορών σε 
Ταμείο Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Οι επιπλέον πόροι του Ταμείου με τους πόρους 
που θα διατεθούν ως άμεση επιχορήγηση συμβάλλουν 
στους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί στο Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),λαμβάνοντας 
υπόψη και τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 
λόγω της κρίσης της πανδημίας και αυξημένων αναγκών 
υποστήριξης των πολιτών.»

2. Στο άρθρο 2 «Πόροι του Ταμείου» τροποποιείται ο 
πίνακας της παρ. 3:

Κατηγορία Περιφέρειας Άξονας
Προτεραιότητας 03

Άξονας
Προτεραιότητας 03Σ

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

97.948.698,91

Περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες

Αττική, Νότιο Αιγαίο 37.347.987,38 4.034.159,91

Σε Μετάβαση Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, 
Πελοπόννησος, Ιόνια νησιά, Βόρειο 
Αιγαίο και Κρήτη

32.242.545,42 8.426.608,38

Σύνολο (180.000.000,00) 167.539.231,71 12.460.768,29
Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου 

με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» (Β΄ 3905), ισχύει ως έχει.
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί 

Υφυπουργός Ανάπτυξης Περιβάλλοντος
και Επενδύσεων και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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*02046762210200004*

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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