
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος εθελοντών 
κατά του καρκίνου Ν. Καβάλας, β) Νομαρχιακό 
Σωματείο Καρδίτσας Ατόμων με Αναπηρία,

 Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Κάριτας Νά-
ξου Τήνου Άνδρου Μυκόνου και

 Ειδική Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Εστία Παπαγεωργίου-Στέ-
γη Φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας ΜΚ της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

2 Ρύθμιση οφειλών παρόχων κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 10 του ν. 4647/2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 90935 (1)
   Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 

Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος εθελοντών 

κατά του καρκίνου Ν. Καβάλας, β) Νομαρχιακό 

Σωματείο Καρδίτσας Ατόμων με Αναπηρία,

Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμι-

ας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Κάριτας 

Νάξου Τήνου Άνδρου Μυκόνου και

Ειδική Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 

Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Εστία Παπαγεωργίου-Στέ-

γη Φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας ΜΚ της Ιεράς 

Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 236).

2. Της παρ. 1 και της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του 
ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’  87).

4. Την περ. α’ της παρ.  1 του άρθρου 3 του 
ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α’  206).

5. Το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρη-
ματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και της Τράπεζας Ελλάδας και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και της 
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

6. Το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22).

7. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168). 

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

11. Την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β΄ 1310).

12. Την υπό στοιχεία: Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β΄ 1163).

13. Τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περι-
φερειακών Ενοτήτων.

14. Τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την πι-
στοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ.: 9422/27-10-2021 
έγγραφό του.

15. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 «Εθνικό 
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτι-
κών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Β΄ 22) έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή των φορέων 
στο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων 
Κοινωνικής Φροντίδας.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπη-
ρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Σύλλογος εθελοντών κατά του καρκίνου Ν. Καβά-
λας, με έδρα στην Καβάλα

β) Νομαρχιακό Σωματείο Καρδίτσας Ατόμων με Ανα-
πηρία, με έδρα στην Καρδίτσα

Β. Την Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης ως φορέα πα-
ροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

- Κάριτας Νάξου Τήνου Άνδρου Μυκόνου, με έδρα 
στην Τήνο

Γ. Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρε-
σιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

- Εστία Παπαγεωργίου - Στέγη Φροντίδας ατόμων τρί-
της ηλικίας ΜΚ της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και 
Σταυρουπόλεως, με έδρα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ

Ι

    Αριθμ. Β2β/οικ. 72308 (2)
Ρύθμιση οφειλών παρόχων κατ’ εξουσιοδότηση 

του άρθρου 10 του ν. 4647/2019.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 «Δι-

αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του 
ν. 4816/2021 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίη-

σης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του 
ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της 
δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 118).

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 
Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

3. Το άρθρο 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 128).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία 70781/11-11-2021 εισήγηση 
του ΓΔΟΥ, της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014.

8. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-03-2020 από-
φαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Διορισμός Υπηρε-
σιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ 196).

9. Το άρθρο 10 του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσω-
τερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 204).

10. Το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο-
δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 167).

11. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 66319/19-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση οφειλών από 
rebate και clawback».

12. Το υπό στοιχεία ΔΑ1/Φ1/521/29414/09-11-2021 
έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ 
αρ. συν. 763/798/05-11-2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

13. Την ανάγκη καθορισμού των δόσεων, της διαδικα-
σίας είσπραξης καθώς και κάθε αναγκαίας διαδικαστικής 
λεπτομέρειας για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Οι ανείσπρακτες οφειλές των παρόχων/προμηθευ-
τών υπηρεσιών υγείας για το έτος 2020 εντάσσονται σε 
ρύθμιση σε δόσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πα-
ρούσα απόφαση.

2. Ως ανείσπρακτη οφειλή ορίζεται το ποσό εκείνο που 
υφίσταται κατά το χρόνο γνωστοποίησης του ύψους και 
του πλήθους των δόσεων στον πάροχο - προμηθευτή 
υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ.
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Για την ένταξη του παρόχου-προμηθευτή υπηρεσιών 
υγείας στη ρύθμιση, απαιτείται σχετική αίτηση η οποία 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας του ΕΟΠΥΥ. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφε-
ρόμενος δύναται να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ) στην χωρική αρμοδι-
ότητα της οποίας ανήκει. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει 
να αναφέρεται ότι ο πάροχος-προμηθευτής υπηρεσιών 
υγείας επιθυμεί την ένταξη του στη ρύθμιση οφειλών 
από clawback έτους 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 10 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021.

3. Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν υποβάλλει αίτηση 
για υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση το ποσό:

α. Συμψηφίζεται εις ολόκληρον με οφειλές του ΕΟΠΥΥ, 
σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι συμβεβλημένος πά-
ροχος με τον ΕΟΠΥΥ.

β. Καταβάλλεται εις ολόκληρον σε μια δόση, εντός 30 
ημερολογιακών ημερών σε περίπτωση που ο υπόχρε-
ος είναι μη συμβεβλημένος πάροχος/προμηθευτής με 
τον ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 
ανωτέρω προθεσμίας το ποσό αναζητείται μέσω ΚΕΔΕ.

4. Σε περίπτωση που υφίσταται ποσό οφειλής του πα-
ρόχου προς τον Οργανισμό σε αναστολή είσπραξης (με 
δικαστική απόφαση) κατά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, το ποσό αυτό δεν εντάσσεται 
στη ρύθμιση. Με την ολοκλήρωση των ένδικων μέσων, 
λόγω των οποίων προήλθε και η αναστολή είσπραξης, 
το ποσό οφειλής που θα προκύψει εντάσσεται στην πα-
ρούσα ρύθμιση με καταληκτική ημερομηνία είσπραξης 
της τελευταίας μηνιαίας δόσης την 31/1/2031.

Άρθρο 2
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ

1. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία (α) με 
συμψηφισμό, στην περίπτωση συμβεβλημένων με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων, ή (β) με ηλεκτρονική καταβολή με τη 
χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής, στην περίπτωση 
που, για οποιονδήποτε λόγο, ο πάροχος/προμηθευτής 
υπηρεσιών υγείας δεν είναι συμβεβλημένος με τον Ορ-
γανισμό κατά τον κρίσιμο χρόνο καταβολής της δόσης.

2. Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα 
σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστο-
ποίηση του ύψους της υπολειπόμενης οφειλής, μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος e dapy του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι 
επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ερ-
γάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.

Άρθρο 3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

1. Το πλήθος των δόσεων για τις ανείσπρακτες οφει-
λές των παρόχων/προμηθευτών υπηρεσιών υγείας που 

θα ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση ανέρχεται σε 120 
δόσεις.

2. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται σε € 
50. Σε περίπτωση που προκύπτει μηνιαία δόση μικρό-
τερη του ποσού αυτού το πλήθος των δόσεων αναπρο-
σαρμόζεται ανάλογα.

Άρθρο 4
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1. Οι οφειλές που εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα 
απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τους τόκους εκ-
πρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν. Ο οφειλέτης 
τυγχάνει κατ’ αναλογική εφαρμογή, των ευεργετημάτων 
του άρθρου 11 του ν. 4321/2015, μετά την εκούσια κα-
ταβολή της πρώτης δόσης. Αν ο οφειλέτης απολέσει το 
ευεργέτημα της ρύθμισης, δυνάμει του άρθρου 5 της 
παρούσας, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

2. Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης δύναται να 
πραγματοποιείται μέσω εντολής αυτόματης χρέωσης λο-
γαριασμού με την υποβολή σχετικής αίτησης του οφει-
λέτη σε φορέα είσπραξης. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση 
οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με προσαυξήσεις ή 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Άρθρο 5
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας 
εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκ-
πρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς τον 
ΕΟΠΥΥ, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρού-
σας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
εφεξής, παύει αυτόματα η ισχύς της παρούσας ρύθμισης. 
Στην περίπτωση αυτή, οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες και βεβαιώνονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία 
δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι πλη-
ρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, 
ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυν-
ση Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το σχετικό παραστατικό 
πληρωμής.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   
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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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