
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Θέσπιση κλειστών προϋπολογισμών ΕΟΠΥΥ, για 
τα φαρμακευτικά προϊόντα με δραστική ουσία: 
α) axicabtagene ciloleucel (Yescarta) β) etaner-
cept, γ) γ- σφαιρίνη, δ) lenalinomide, ε) rituximab 
και στ) migalastat.

2 Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβο-
λής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του 
άρθρου 293 του ν. 4738/2020 «Ρυθμίσεις οφειλών 
που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και 
δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από κατα-
πτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας» 
(Α’ 207).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Δ3(α) 23952 (1)
Θέσπιση κλειστών προϋπολογισμών ΕΟΠΥΥ, για 

τα φαρμακευτικά προϊόντα με δραστική ουσία: α) 

axicabtagene ciloleucel (Yescarta) β) etanercept, 

γ) γ- σφαιρίνη, δ) lenalinomide, ε) rituximab και 

στ) migalastat. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4472/2017 «Συντα-

ξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσο-
πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-
2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).

Β. Της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ. Του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλ-
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31), 
όπως ισχύουν.

Δ. Του ν. 4052/2012 Κεφ. Α’ «Ρύθμιση θεμάτων Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων» 
(Α’ 41).

Ε. Του ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομο-
θεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομι-
κής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 261), όπως ισχύει.

ΣΤ. Των άρθρων 247 έως 256 του ν. 4512/ 2018 «Ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 5), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 21 έως 
25 του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δη-
μόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, 
άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 161) και του άρθρου 51 του ν. 4633/2019 (Α’ 161).

Ζ. Του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση 
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρω-
τικών Μεταρρυθμίσεων- Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 105), όπως ισχύει.

Η. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/ 
2019 (Α΄ 133).

Θ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

Ι. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π. 84435/2019 απόφαση 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Δια-
πραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγμά-
τευσης) με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπη-
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1032), όπως ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Α1β/Γπ.οικ. 5238/2020 απόφαση 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή για την 
παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολο-
κλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
και τη δημιουργία μητρώων ασθενών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 57).

4. Τα υπό στοιχεία ΔΒ4Ζ/Γ24/οικ. 7190, 7188, 7193, 
7191, 7194, 7196,/16-03-2021, (υπό στοιχεία ΥΥ 16974, 
16972, 16979, 16976, 16981, 16982/17-3-2021 έγγραφα 
του ΕΟΠΥΥ με τα οποία διαβιβάστηκαν οι υπ’ αρ. 305, 
304, 306, 301, 303, 302 αποφάσεις του Δ.Σ./ΕΟΠΥΥ (Συ-
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νεδρίαση 754/4-3-2021) σχετικά με την εφαρμογή κλει-
στών προϋπολογισμών ΕΟΠΥΥ, για τα φαρμακευτικά 
προϊόντα με δραστική ουσία α) axicabtagene ciloleucel 
(Yescarta) β) etanercept, γ) γ- σφαιρίνη, δ) lenalinomide, 
ε) rituximab στ) migalastat.

5. Τα υπ’ αρ. 1981, 1982, 1984, 1985, 1986,1987/8-4-2021 
έγγραφα του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 
και Προέδρου της Επιτροπής για την παρακολούθη-
ση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση 
των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και 
τη δημιουργία μητρώων ασθενών, προς τον Υπουργό 
Υγείας, σχετικά με την εφαρμογή κλειστών προϋπο-
λογισμών ΕΟΠΥΥ, για τα φαρμακευτικά προϊόντα με 
δραστική ουσία α) axicabtagene ciloleucel (Yescarta) 
β) etanercept,γ) γ- σφαιρίνη, δ) lenalinomide, ε) rituximab 
στ) miga lastat, που διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Φαρμά-
κου με το υπ’ αρ. 1991/14-4-2021 έγγραφο (υπ’ αρ. 23952/
15-4-2021 Διεύθυνση Φαρμάκου).

6. Την Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 
σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον 
καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των 
εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας.

7. Το υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. 25960/23-4-2021 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμ-
φωνα με το οποίο, από το περιεχόμενο της παρούσας 
απόφασης δεν επιβαρύνεται πρόσθετα ο προϋπολογι-
σμός του Οργανισμού, καθότι εφαρμόζεται ο μηχανι-
σμός αυτόματης επιστροφής (clawback) στο όριο πλη-
ρωμών της φαρμακευτικής δαπάνης αυτού. Παράλληλα, 
σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη θέσπιση κλειστών προϋπολογισμών ΕΟΠΥΥ, 
για τα φαρμακευτικά προϊόντα με δραστική ουσία α) 
axicabtagene ciloleucel (Yescarta) β) etanercept, γ) γ- 
σφαιρίνη, δ) lenalinomide, ε) rituximab στ) migalastat 
και για τα οποία έχουν υπογραφθεί σχετικά συμφωνη-
τικά με τους αντίστοιχους Κατόχους Άδειας Κυκλοφο-
ρίας (ΚΑΚ) και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών 
Φαρμάκων του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α’  5) 
ως ακολούθως:

1. Φαρμακευτικό προϊόν με δραστική ουσία axica-
btagene ciloleucel (YESCARTA), για τα έτη 2021 και 2022 
(διάρκεια συμφωνίας 2 έτη αρχόμενη από 1-1-2021 έως 
και 31-12-2022), ως εξής:

Από 1.1.2021 έως και 31.12.2021: 651.000,00 € για τις 
ποσότητες που αντιστοιχούν σε δαπάνη νοσοκομειακής 
μόνο χρήσης (1Α) στον ΕΟΠΥΥ.

Από 1.1.2022 έως και 31.12.2022: 1.302.000,00 € για τις 
ποσότητες που αντιστοιχούν σε δαπάνη νοσοκομειακής 
μόνο χρήσης (1Α) στον ΕΟΠΥΥ.

Με έναρξη 1-1-2021.
2. Φαρμακευτικά προϊόντα με δραστική ουσία 

ETANERCEPT για τα έτη 2021, 2022 και 2023 (διάρ-
κεια συμφωνίας 3 έτη αρχόμενη από 1-1-2021 έως και 
31-12-2023), ως εξής:

Από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 ποσό ύψους 
19.800.000 €, για τις ποσότητες που θα διατεθούν από 
τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Από 1-1-2022 έως και 31.12.2022 ποσό ύψους 

21.000.000,00 €, για τις ποσότητες που θα διατεθούν 
από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Από 1.1.2023 έως και 31.12.2023 ποσό ύψους 
22.180.000,00 €, για τις ποσότητες που θα διατεθούν 
από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Με έναρξη 1-1-2021.
3. Φαρμακευτικά προϊόντα με δραστική ουσία 

Γ-Σφαιρίνη, που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟ-
ΠΥΥ για το έτος 2021 (διάρκεια συμφωνίας από 1-1-2021 
έως και 31-12-2021), ως εξής:

Φάρμακα νοσοκομειακής μόνο χρήσης 3.064.520,00 € 
Εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη 9.154.054,00 €. 
Με έναρξη 1-1-2021.

4. Φαρμακευτικά προϊόντα με δραστική ουσία 
LENALIDOMIDE για τα έτη 2020, 2021 και 2022 (διάρ-
κεια συμφωνίας 2 έτη αρχόμενη από 1-7-2020 έως και 
30-6-2022), ως εξής:

Από 1-7-2020 έως και 31.12.2020 ποσό ύψους 
21.100.000 € για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα 
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 ποσό ύψους 
47.800.000 € για τις ποσότητες που θα διατεθούν από 
τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Από 1-1-2022 έως και 30-6-2022 ποσό ύψους 
25.100.000 € για τις ποσότητες που θα διατεθούν από 
τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Με έναρξη 1-7-2020.
5. Φαρμακευτικά προϊόντα με δραστική ουσία RI-

TUXIMAB για τα έτη 2021, 2022, 2023 (διάρκεια συμφω-
νίας 3 έτη αρχόμενη από 1-1-2021 έως και 31-12-2023), 
ως εξής:

Από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 ποσό ύψους 
3.300.000 €, για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα 
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Από 1-1-2022 έως και 30-12-2022 ποσό ύψους 
3.700.000 €, για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα 
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Από 1-1-2023 έως και 30-12-2023 ποσό ύψους 
4.000.000 €, για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα 
φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Με έναρξη 1-1-2021.
6. Φαρμακευτικά προϊόντα με δραστική ουσία 

«migalastat», (διάρκεια συμφωνίας 3 έτη αρχόμενη από 
1-1- 2021 έως και 31-12-2023), ως εξής:

Από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 ποσό ύψους 
1.762.992,00 € για τις ποσότητες που θα διατεθούν από 
τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Από 1-1-2022 έως και 31-12-2022 ποσό ύψους 
2.288.328,00 € για τις ποσότητες που θα διατεθούν από 
τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Από 1-1-2023 έως και 31-12-2023 ποσό ύψους 
2.555.448,00 € για τις ποσότητες που θα διατεθούν από 
τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Με έναρξη 1-1-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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    Αριθμ. Α.1104 (2)
Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβο-

λής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του 

άρθρου 293 του ν. 4738/2020 «Ρυθμίσεις οφει-

λών που προέρχονται από επιχειρηματικά δά-

νεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και 

από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας» (Α’ 207). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών 

και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», και 
ειδικότερα την περ. α της παρ. 19 του άρθρου 293 «Ρυθ-
μίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά 
δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από 
καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και 
λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους» 
(Α’ 207) του Κεφ. Α’ «Ρυθμίσεις Φορολογικών Οφειλών και 
Οφειλών επιχειρηματικών δανείων και λοιπές ρυθμίσεις 
αναστολής καταβολών» του Μέρους Τρίτου του Βιβλί-
ου Πέμπτου του ως άνω νόμου, με την οποία παρέχεται 
εξουσιοδότηση να παρατείνεται για χρονικό διάστημα 
μέχρι έναν (1) μήνα η καταληκτική προθεσμία υπαγωγής 
στη ρύθμιση αυτή με απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Την υπό στοιχεία Α. 1007/2021 (Β’ 138) απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ειδικών θεμάτων 
και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών που 
προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυ-
σικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελλη-
νικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 1/1989 «Κανονισμός λειτουργί-
ας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Το-
πικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

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

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

11. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της ενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11- 2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής 
της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των διατάξεων του 
άρθρου 293 του Κεφ. Α’ του Μέρους Τρίτου του Βιβλίου 
Πέμπτου του ν. 4738/2020.

13. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

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

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή σε 
πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων της παρ. 1 του άρ-
θρου 293 του ν. 4738/2020, με την επιφύλαξη της παρ. 7 
αυτού, παρατείνεται μέχρι και την 7η-6-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22044 Τεύχος B’ 1892/11.05.2021

*02018921105210004*

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,




