
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. απόφ. 534 
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρι-

σης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) - Θέσπιση Μεθοδολογί-

ας Υπολογισμού Εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης 

Δικτύου (ΧΧΔ) Καταναλωτών στο Διασυνδεδεμέ-

νο Δίκτυο ΕΔΔΗΕ.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), και ιδίως το 
άρθρο 128.

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 
128 του ν. 4001/2011 για την έκδοση και την τροποποί-
ηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Δια-
νομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Κώδικας ΕΔΔΗΕ»).

3. Τις διατάξεις του Κώδικα ΕΔΔΗΕ (Β’ 78/2017) και ιδί-
ως τις διατάξεις του άρθρου 135 αυτού.

4. Την υπ’ αρ. 1442/2020 απόφαση της ΡΑΕ  «Τροποποί-
ηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δι-
κτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)» (Β’ 4747).

5. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Θέσπιση 
Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης» (B’ 4737).

6. Το υπό στοιχεία ΓρΔ/2768/28.02.2018 έγγραφο της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. «Υποβολή Εγχειριδίων Εφαρμογής Κώ-
δικα Διαχείρισης Δικτύου και ενέργειες προ της έναρ-
ξης της πρώτης Ρυθμιστικής Περιόδου» (ΡΑΕ/Ι-23302/ 
28.02.2018).

7. Το υπό στοιχεία ΓρΔ/6316/2.7.2020 έγγραφο της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-284685/2.7.2020).

8. Το υπό στοιχεία Ο-84414/12.10.2020 έγγραφο της 
ΡΑΕ «Μεθοδολογία Υπολογισμού Εγγυήσεων για τις Χρε-
ώσεις Χρήσης Δικτύου και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας».

9. Το υπό στοιχεία ΓρΔ/13395/30.6.2021 έγγραφο της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. «Υποβολή επικαιροποιημένης εισήγησης 
για τη μεθοδολογία υπολογισμού εγγυήσεων έναντι 

οφειλόμενων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Καταναλωτών 
στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο» (ΡΑΕ Ι-305670/30.6.2021).

10. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της από 
30.6.2021 εισήγησης του Διαχειριστή Δικτύου (σχετ. 
9), η οποία έλαβε χώρα από 6.7.2021 έως και 14.7.2021 
και επί της οποίας υπεβλήθησαν σχόλια με τα έγγραφα 
Ι-306522 και Ι-306658.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σκέφθηκε ως εξής:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 128 του ν. 4001/2011, καθορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Η διαχείριση του ΕΔΔΗΕ διενεργείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, ο 
οποίος καταρτίζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ, που υποβάλλει τη 
γνώμη της στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβού-
λευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και 
προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της το τελικό κείμενο 
του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, το οποίο δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας 
τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατό-
πιν αιτήματος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή τρίτων προσώπων που 
έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας 
του προηγούμενου εδαφίου.».

Επειδή συναφώς με τα ανωτέρω, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ, καθορίζονται 
τα ακόλουθα:

«1. Ο Κώδικας και τα Εγχειρίδια Εφαρμογής μπορεί να 
τροποποιούνται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, όταν το 
κρίνει σκόπιμο, βάσει ιδίως της εμπειρίας που αποκτάται 
από την εφαρμογή τους, λόγω αλλαγής του νομοθετικού 
πλαισίου, κατόπιν προτάσεων των Χρηστών του Δικτύου 
και των Προμηθευτών, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος 
του Διαχειριστή του Δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, ζη-
τείται σχετική εισήγηση ή γνώμη του Διαχειριστή του 
Δικτύου και η εν λόγω τροποποίηση του Κώδικα Δικτύου 
τίθεται σε δημόσια διαβούλευση πριν την έγκρισή της.».

Επειδή με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 128 του 
ν.4001/2011 και του άρθρου 2 του Κώδικα Διαχείρισης 
του ΕΔΔΗΕ (εφεξής «Κώδικας ΕΔΔΗΕ»), ορίζονται τα 
ακόλουθα:

α) Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του 
Κώδικα ΕΔΔΗΕ καθώς και οι αναγκαίες διαδικασίες και 
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μεθοδολογίες υπολογισμών που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του Κώδικα αυτού καθορίζονται στα Εγχει-
ρίδια Εφαρμογής, τα οποία προβλέπονται στον εν λόγω 
Κώδικα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.

β) Τα Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα ΕΔΔΗΕ θεσπί-
ζονται με απόφαση ΡΑΕ μετά από εισήγηση του Διαχει-
ριστή Δικτύου, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, κατόπιν δημόσιας διαβού-
λευσης. Τα Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα ΕΔΔΗΕ 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλε-
πόμενων στον Κώδικα ΕΔΔΗΕ και στα Εγχειρίδια Εφαρ-
μογής, ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να εκδίδει 
Τεχνικές Οδηγίες Εφαρμογής με τις οποίες ρυθμίζονται 
τεχνικά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που δεν 
έχουν ρυθμιστικό περιεχόμενο ή οικονομικό αντίκτυπο 
στους Χρήστες. Οι Οδηγίες αυτές δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του Διαχειριστή Δικτύου, οπότε και άρχεται 
η εφαρμογή τους και κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, δύ-
ναται να επιβάλει την τροποποίηση των Οδηγιών εφόσον 
το κρίνει αναγκαίο.

Επειδή με το άρθρο 135 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ καθορίζο-
νται γενικές αρχές αναφορικά με τον υπολογισμό και την 
καταβολή των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Καταναλωτών 
(παρ. 1 έως και 3) και την προσκόμιση εγγυήσεων στον 
Διαχειριστή του Δικτύου έναντι των σχετικών υποχρεώ-
σεων των Προμηθευτών (παρ. 4). Επιπλέον, σύμφωνα με 
την παρ. 4 του παραπάνω άρθρου ορίζεται ότι η μεθο-
δολογία για τον καθορισμό του ύψους των εγγυήσεων ή 
των προκαταβολών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια 
εφαρμογής καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο Εκ-
προσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, 
ενώ σύμφωνα με την παρ. 5 του παραπάνω άρθρου 
προβλέπεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 135 ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στο Εγ-
χειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου.

Επειδή ο Διαχειριστής Δικτύου υπέβαλε αρχικά ει-
σήγηση για τη μεθοδολογία καθορισμού εγγυήσεων 
για τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου, στο πλαίσιο της από 
28.02.2018 εισήγησής του για το Εγχειρίδιο Εκπροσώπη-
σης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, όπως προ-
βλεπόταν βάσει της παρ. 4 του άρθρου 135 του Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (σχετ. 6). Παράλληλα, ο Διαχει-
ριστής Δικτύου εισηγήθηκε οι λεπτομέρειες αναφορικά 
με την καταβολή των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου και 
τον καθορισμό του ύψους των σχετικών εγγυήσεων να 
καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, 
λόγω συναφούς αντικειμένου.

Επειδή η παρ. 5 του άρθρου 135 διαμορφώθηκε όπως 
ισχύει, με την υπ’ αρ. 1442/2020 απόφαση της ΡΑΕ (σχετ. 
4). Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης αυ-
τής, «κρίθηκε σκόπιμο οι λεπτομέρειες εφαρμογής για 
το σύνολο των ρυθμίσεων του άρθρου 135 του Κώδικα 
ΕΔΔΗΕ, δηλαδή οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταβο-
λή των ΧΧΔ και την παροχή σχετικών εγγυήσεων Προ-
μηθευτών, να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων 
Χρήσης Δικτύου, λόγω συνάφειας του αντικειμένου της 
ρύθμισης, σύμφωνα και με σχετική εισήγηση του Διαχει-
ριστή Δικτύου». Με την παραπάνω απόφαση δεν τροπο-
ποιήθηκε εκ παραδρομής η παρ. 4 του άρθρου 135 του 

Κώδικα ΕΔΔΗΕ, με συνέπεια να παραμείνει η παραπομπή 
στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 
Εκκαθάρισης για τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρ-
μογής αναφορικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού των 
εγγυήσεων για τις χρεώσεις χρήσης δικτύου. Κρίνεται 
επομένως αναγκαίο η παράλειψη αυτή να αποκαταστα-
θεί και η παρ. 4 του άρθρου 135 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ να 
τροποποιηθεί ώστε να προβλέπεται ότι λεπτομέρειες 
αναφορικά με τις εγγυήσεις για τις Χρεώσεις Χρήσης 
Δικτύου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης 
Δικτύου.

Επειδή, σε συνέχεια της παραπάνω τροποποίησης της 
παρ. 5 του άρθρου 135 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ, στο Εγχειρί-
διο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρι-
σης που θεσπίσθηκε με την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση 
της ΡΑΕ (σχετ. 5) δεν περιλήφθηκαν λεπτομέρειες σχετι-
κά με την καταβολή των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου και 
την προσκόμιση σχετικών εγγυήσεων.

Επειδή σε συνέχεια αιτήματος της ΡΑΕ (σχετ. 8) ο Δια-
χειριστής Δικτύου υπέβαλε επικαιροποιημένη εισήγηση 
για τα ακόλουθα:

α) για τη θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού εγγυή-
σεων για τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου και

β) για την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 135 
του Κώδικα ΕΔΔΗΕ, προκειμένου να προβλέπεται ότι η 
καταβολή εγγυήσεων καταλαμβάνει όλους τους υπόχρε-
ους καταβολής Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, δηλαδή τους 
Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου και τους Διαχειριστές 
Δικτύων Διανομής που τροφοδοτούνται από το ΕΔΔΗΕ, 
εφόσον υπέχουν υποχρέωση καταβολής Χρεώσεων Χρή-
σης Δικτύου για το ΕΔΔΗΕ.

Επειδή η ΡΑΕ διενήργησε δημόσια διαβούλευση επί 
της εισήγησης του Διαχειριστή με καταληκτική ημερο-
μηνία 14.7.21 (σχετ. 10).

Επειδή η ΡΑΕ, σταθμίζοντας ιδίως την ανάγκη θέσπι-
σης της μεθοδολογίας υπολογισμού των εγγυήσεων για 
τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου, δεδομένου ότι η παροχή 
εγγυήσεων για τις ΧΧΔ συμβάλλει στην προστασία του 
εσόδου της ρυθμιζόμενης δραστηριότητας διανομής, 
σε μία πιο δίκαιη κατανομή του πιστωτικού κινδύνου με-
ταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, στον περιορισμό 
του κινδύνου κοινωνικοποίησης στους πελάτες τελικής 
κατανάλωσης σημαντικών ποσών λόγω διαφυγόντων 
και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Επειδή το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου δεν 
έχει θεσπισθεί. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται επί του παρό-
ντος αναγκαία η έκδοση αυτοτελούς απόφασης για τη 
θέσπιση της μεθοδολογίας υπολογισμού εγγυήσεων για 
τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά την παρ. 1 
του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 και κατά την παρ. 1 
του άρθρου 2 και τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 135 του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 135 του Κώδικα Διαχεί-

ρισης του ΕΔΔΗΕ (Β’ 78/2017), αντικαθίστανται με τις 
ακόλουθες:
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«1. Υπόχρεοι για την καταβολή των Χρεώσεων Χρή-
σης του Δικτύου ενός Καταναλωτή είναι οι Εκπρόσωποι 
Μετρητών Φορτίου που τον εκπροσωπούν, αναλογικά 
προς το ποσοστό εκπροσώπησης του Καταναλωτή από 
κάθε Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου.

2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου υπολογίζει σε μηνιαία 
βάση και κοινοποιεί στον υπόχρεο Εκπρόσωπο Μετρη-
τών Φορτίου την αναλογούσα Χρέωση Χρήσης του Δι-
κτύου. Για τον υπολογισμό μπορούν να χρησιμοποιού-
νται Δεδομένα Μετρήσεων ή εκτιμήσεις των μεγεθών 
που υπεισέρχονται στον υπολογισμό αυτόν ή συνδυα-
σμός τους.

[…]
4. Κάθε Εκπρόσωπος Μετρητών Φορτίου είναι υπόχρε-

ος για την καταβολή εγγυήσεων προς τον Διαχειριστή 
του Δικτύου έναντι της αναλογούσας Χρέωσης Χρήσης 
Δικτύου. Ομοίως, κάθε Διαχειριστής Δικτύου Διανομής 

που είναι υπόχρεος για την καταβολή ανταλλάγματος 
για τη χρήση του ΕΔΔΔΗΕ, καταβάλλει εγγυήσεις ή προ-
καταβολή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου έναντι των 
αναλογούντων χρεώσεων χρήσης. Η μεθοδολογία για 
τον καθορισμό του ύψους των εγγυήσεων ή των προκα-
ταβολών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής 
καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου.».

Άρθρο 2
Θεσπίζεται Μεθοδολογία Υπολογισμού Εγγυήσεων 

Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) Καταναλωτών του 
Διασυνδεδεμένου Δικτύου ΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το Πα-
ράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως μέρος του 
Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Κώδικα Διαχείρι-
σης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 135 του Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.
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  Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Αρχής.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ   
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*02032922607210016*

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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