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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Μαΐου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2/120162/ΔΛΤΠ
Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης και λογιστική παρακολούθηση.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
β) των άρθρων 196 και 197 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130),
γ) της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30-09-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα
πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της
διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις,
εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της
επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται
με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των
επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522),
δ) του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και
του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103),
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α’ 133).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου
2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας (L 57/17).
3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
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4. Τις Συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τα Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης (εφεξής «Ευρωπαϊκοί Χρηματοπιστωτικοί
Θεσμοί») και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε.
5. Το υπό στοιχεία οικ. 609/27-12-2021 έγγραφο του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
6. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας κίνησης και
λογιστικής παρακολούθησης των τραπεζικών λογαριασμών για τη διαχείριση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΑ ΜΕΣΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1
Άνοιγμα λογαριασμών στην Τράπεζα
της Ελλάδος
1. Το άνοιγμα έξι (6) τραπεζικών λογαριασμών στην
Τράπεζα της Ελλάδος, υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και υπό το προϊόν Νο 2341 «ΕΔ Διάφοροι ειδικοί λογαριασμοί» ως ακολούθως:
- Νο 2341230608 με τίτλο «ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΑ - ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK Α.Ε.» και ΙΒΑΝ: GR98 0100 0230 0000 0234
1230 608,
- Νο 2341230613 με τίτλο «ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και ΙΒΑΝ: GR60 0100 0230 0000
0234 1230 613,
- Νο 2341230629 με τίτλο «ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΑ - ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και ΙΒΑΝ: GR16 0100 0230 0000 0234 1230 629,
- Νο 2341230634 με τίτλο «ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΑ - OPTIMA BANK
Α.Ε.» και ΙΒΑΝ: GR75 0100 0230 0000 0234 1230 634,
- Νο 2341230640 με τίτλο «ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΑ - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και ΙΒΑΝ: GR10 0100 0230 0000 0234 1230
640 και
- Νο 2341230594 με τίτλο «ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΑ -ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και ΙΒΑΝ: GR88 0100 0230 0000 0234 1230
594.
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Άρθρο 2
Κίνηση λογαριασμών - Όργανα διαχείρισης
Καθορίζουμε την κίνηση των ανωτέρω τραπεζικών
λογαριασμών ως ακολούθως:
1. Πιστώνονται με τη μεταφορά ποσών, από τον κεντρικό λογαριασμό διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου Νο
200 «ΕΔ - Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών», με
εντολές του Α’ Τμήματος της Διεύθυνσης Λογαριασμών
και Ταμειακού Προγραμματισμού ύστερα από αίτημα
του Υπουργού αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.
2. Χρεώνονται με εντολές των πιστωτικών ιδρυμάτων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επιχειρησιακές συμφωνίες που έχει υπογράψει το Ελληνικό Δημόσιο με το πιστωτικό ίδρυμα, α) για τη χορήγηση δανείων στους τελικούς
αποδέκτες, β) για αμοιβές διαχείρισης που παρέχει το
πιστωτικό ίδρυμα προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά την
εκτέλεση της επιχειρησιακής συμφωνίας και γ) για τυχόν
επιστροφές ποσών στον κεντρικό λογαριασμό διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο τρόπος χρέωσης του
λογαριασμού ρυθμίζεται σε συνεννόηση εκάστου πιστωτικού ιδρύματος με την Τράπεζα της Ελλάδος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Άρθρο 3
Άνοιγμα λογαριασμών στην Τράπεζα
της Ελλάδος
Οι Ευρωπαϊκοί Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί ανοίγουν
στο όνομά τους λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα ειδικά οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις (παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4915/2022), που
υπογράφονται μεταξύ των ανωτέρω Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Θεσμών και του Ελληνικού Δημοσίου.
Άρθρο 4
Κίνηση λογαριασμών - Όργανα διαχείρισης
Καθορίζουμε την κίνηση των ανωτέρω τραπεζικών
λογαριασμών ως ακολούθως:
1. Πιστώνονται με τη μεταφορά ποσών, από τον κεντρικό λογαριασμό διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου Νο
200 «ΕΔ - Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών», με
εντολές του Α’ Τμήματος της Διεύθυνσης Λογαριασμών
και Ταμειακού Προγραμματισμού ύστερα από αίτημα
του Υπουργού αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, πιστώνονται
από την Τράπεζα της Ελλάδος, με πιστωτικούς τόκους σε
περίπτωση θετικών επιτοκίων.
2. Χρεώνονται με εντολές των Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Θεσμών, σύμφωνα με τα ειδικά οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις, α) για τη χορήγηση δανείων
στους τελικούς αποδέκτες, β) για αμοιβές διαχείρισης
που παρέχουν οι Ευρωπαϊκοί Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί
προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων και γ) για τυχόν επιστροφές ποσών στον
κεντρικό λογαριασμό διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης χρεώνονται, από την Τράπεζα της Ελλάδος,
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με χρεωστικούς τόκους, σε περίπτωση αρνητικών επιτοκίων. Ο τρόπος χρέωσης του λογαριασμού ρυθμίζεται σε
συνεννόηση εκάστου Ευρωπαϊκού Χρηματοπιστωτικού
Θεσμού με την Τράπεζα της Ελλάδος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.
Άρθρο 5
Άνοιγμα λογαριασμών στην Τράπεζα
της Ελλάδος
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε.
ανοίγει στο όνομά της λογαριασμό στην Τράπεζα της
Ελλάδος, σύμφωνα με τα ειδικά οριζόμενα στην οικεία
σύμβαση (παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4915/2022), που
υπογράφεται μεταξύ της Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου.
Άρθρο 6
Κίνηση λογαριασμών - Όργανα διαχείρισης
Καθορίζουμε την κίνηση του ανωτέρω τραπεζικού
λογαριασμού ως ακολούθως:
1. Πιστώνεται με τη μεταφορά ποσών, από τον κεντρικό λογαριασμό διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου
Νο 200 «ΕΔ - Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών»,
με εντολές του Α’ Τμήματος της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού ύστερα από αίτημα του Υπουργού αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, πιστώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με πιστωτικούς τόκους
σε περίπτωση θετικών επιτοκίων.
2. Χρεώνονται με εντολές της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικά οριζόμενα στην οικεία σύμβαση α) για τη υλοποίηση έργων
(Q-equity και InnovateNow) β) για αμοιβές διαχείρισης
που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο και λοιπά τραπεζικά
έξοδα κατά την εκτέλεση της επιχειρησιακής συμφωνίας,
γ) για τυχόν επιστροφές ποσών στον κεντρικό λογαριασμό διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης χρεώνονται, από την Τράπεζα της Ελλάδος, με χρεωστικούς
τόκους, σε περίπτωση αρνητικών επιτοκίων. Ο τρόπος
χρέωσης του λογαριασμού ρυθμίζεται σε συνεννόηση
της Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε με
την Τράπεζα της Ελλάδος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 7
Εμφάνιση στη Δημόσια Ληψοδοσία
1. Για τη λογιστική παρακολούθηση των κινήσεων των
ανωτέρω τραπεζικών λογαριασμών των Κεφαλαίων Α’,
Β’ και Γ’ δημιουργείται στο σχέδιο λογαριασμών υπό τη
μείζονα κατηγορία 4.2. «Μετρητά καταθέσεις» ο πεμπτοβάθμιος λογαριασμός 4.2.2.01.14 με τίτλο «ΤτΕ - Αποθεματικός λογαριασμός ΤΑΑ».
2. Η μεταφορά των ποσών από το λογαριασμό Νο 200
«ΕΔ - Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών» προς
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τον ανωτέρω λογαριασμό και τανάπαλιν αποτελεί κίνηση
κεφαλαίων από λογαριασμό διαθεσίμων σε λογαριασμό
διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Οι χρεώσεις των ανωτέρω τραπεζικών λογαριασμών εμφανίζονται στη δημόσια ληψοδοσία τις πρώτες πέντε εργάσιμες ημέρες του επόμενου μήνα με την
έκδοση των σχετικών εντολών στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής
(ΟΠΣΔΠ) από την αρμόδια, για τη λογιστική καταγραφή
και παρακολούθηση, Υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εμφάνιση των χρεώσεων των τραπεζικών λογαριασμών αποτελεί η εγγραφή σχετικής πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισμό. Το
σύνολο των ανωτέρω πιστώσεων εγγράφεται κατά την
έναρξη εκάστου οικονομικού έτους στον τακτικό προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 1023.711.0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Η ολοκλήρωση των λογιστικών εγγραφών και η εμφάνιση των κινήσεων στον απολογισμό του Κράτους
γίνεται με την έκδοση των συμψηφιστικών χρηματικών
ενταλμάτων από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με μέριμνα της
αρμόδιας για τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6. Δικαιολογητικά για την έκδοση των συμψηφιστικών
χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα ανά
κατηγορία δαπάνης:
Δάνεια - Έργα (Q-equity και Innovate Now)
α) Απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργού με την
οποία εγκρίνεται η δαπάνη για δάνεια που χορηγήθηκαν
ή για την υλοποίηση των έργων.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας για τη λογιστική καταγραφή
και παρακολούθηση, Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το ύψος των χορηγούμενων δανείων
ανά Τράπεζα με συνημμένες βεβαιώσεις των Τραπεζών.
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γ) Αντίγραφα κινήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για
τους οικείους λογαριασμούς.
Αμοιβές διαχείρισης/λοιπά έξοδα
α) Τιμολόγιο ή ισοδύναμο έγγραφο
β) Η επιχειρησιακή συμφωνία που ορίζει τον τρόπο
υπολογισμού των αμοιβών.
γ) Απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργού με την
οποία εγκρίνεται η δαπάνη για αμοιβές διαχείρισης και
λοιπά έξοδα.
δ) Αντίγραφα κινήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για
τους οικείους λογαριασμούς.
7. Η αρμόδια για τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση, Υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους παρακολουθεί και συμφωνεί τις κινήσεις και το
υπόλοιπο των λογαριασμών που κινήθηκαν για τη διαχείριση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδας, θα αποστέλλει αντίγραφα
κινήσεων των λογαριασμών στις αρμόδιες Υπηρεσίες για
τη σχετική ενημέρωσή τους ως ακολούθως:
- Στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
- Στην αρμόδια για τη λογιστική παρακολούθηση, Υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
- Στα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 1 της παρούσας,
τους Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς και
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε.,
κατά λόγο αρμοδιότητας.
- Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2022
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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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.

*02022620905220004*

