
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.) το οποίο χο-
ρηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν 
στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), για το έτος 2022.

2 Τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία 
οικ.  43164/20.10.2017 (Β’  3750), ΔΒ4Γ/οικ.  5599/ 
08.10.2018 (Β’  532), ΔΒ3Η/οικ. 43985/07.11.2018 
(Β’  5255), ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/01.06.2021 
(Β’  2439), ΔΒ3H 513/750/οικ.19993/02.08.2022 
(Β’  4204), ΔΒ3H 534/783/οικ.20821/17.08.2022 
(Β’  4521), ΔΒ3H 656/1126/οικ.25934/13.10.2022 
(Β’ 5446) και ΔΒ3H 855/7/οικ.429/09.01.2023 (Β’ 85) 
και καθορισμός νέων τιμών αποζημίωσης για προ-
ϊόντα υγειονομικού/διαβητολογικού υλικού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 121 (1)
Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.) το οποίο χο-

ρηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν 

στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 

(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), για το έτος 2022.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 9 του άρθρου 75 του ν. 4941/2022 (Α’ 113), 

σύμφωνα με τις οποίες, με απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών, η οποία εκδίδεται σε ετήσια βάση μετά από 
εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., καθορίζεται το Κίνητρο 
Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.), το οποίο χορηγείται στο προ-
σωπικό του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.,

β) του άρθρο  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),

γ) των ν. 2628/1998 (Α’ 151), ν. 3965/2011 «Αναμόρφω-
ση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δη-

μοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 113) και του ν. 4223/2013 (Α’ 287),

δ) του ν. 4941/2022 «Εκσυγχρονισμός Οργανισμού 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες δι-
ατάξεις» (Α’ 113),

ε) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 131),

στ) του άρθρου 80 ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

2. Την υπ’ αρ. (ΔΣ) 20/17-6-2022 (Β’ 3352) παροχή εξου-
σιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., 
σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυ-
ντής του Οργανισμού να υπογράφει «Με εντολή του Δ.Σ.».

3. Την υπ’ αρ. 2/11543/0004/6-4-2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα «Διορισμός μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρι-
σης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)» (ΥΟΔΔ 125).

4. Το υπ’ αρ. 287/18-01-2023 απόσπασμα πρακτικού 
συνεδρίασης των μελών του Δ.Σ του Οργανισμού Δια-
χείρισης Δημοσίου Χρέους.

5. Την υπ’ αρ. 326/13-02-2023 (ΑΔΑ 9ΦΠ1469Η1Χ-908) 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης/έγκριση δαπάνης του 
Γενικού Διευθυντή του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ 
(110.000,00) € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του ΟΔ-
ΔΗΧ οικονομικού έτους 2023 και ΚΑΕ 02.01.0225 «Κίνη-
τρο Απόδοσης», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή Κινήτρου Επίτευξης Στόχων 
(Κ.Ε.Σ.), το συνολικό ύψος του οποίου για το έτος 2022, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 
του συνολικού κόστους των ετήσιων βασικών μισθών 
και επιδομάτων ευθύνης των τριάντα (30) υπηρετού-
ντων υπαλλήλων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου 
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

Το ποσοστό για κάθε υπάλληλο καθορίζεται με από-
φαση του Γενικού Διευθυντή του Ο.Δ.Δ.Η.Χ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Στο Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.) δύνανται να με-
τέχουν πλέον του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού, 
οι υπάλληλοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι που υπηρετούν 
στον Οργανισμό.

Το Κ.Ε.Σ. θα καταβληθεί, εντός του πρώτου τριμήνου 
του έτους 2023 και δεν συμψηφίζεται με την προσωπική 
διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 
ενώ υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές 
κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Την αρμοδιότητα για την εκκαθάριση και καταβολή 
του Κ.Ε.Σ. καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας που θα 
προκύψει κατά την διαδικασία, έχει ο Γενικός Διευθυντής 
του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

    Ι 

 Aριθμ. ΔΒ3Η 71/266/οικ.4586 (2)
Τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία 

οικ. 43164/20.10.2017 (Β’ 3750), ΔΒ4Γ/οικ. 5599/ 

08.10.2018 (Β’ 532), ΔΒ3Η/οικ. 43985/07.11.2018 

(Β’ 5255), ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/01.06.2021 

(Β’ 2439), ΔΒ3H 513/750/οικ.19993/02.08.2022 

(Β’ 4204), ΔΒ3H 534/783/οικ.20821/17.08.2022 

(Β’ 4521), ΔΒ3H 656/1126/οικ.25934/13.10.2022 

(Β’  5446) και ΔΒ3H 855/7/οικ.429/09.01.2023 

(Β’ 85) και καθορισμός νέων τιμών αποζημίω-

σης για προϊόντα υγειονομικού/διαβητολογι-

κού υλικού. 

 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3918/2011 «Περί 

συστάσεως του ΕΟΠΥΥ» (Α’ 31).
2. Το άρθρο 8 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 

Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38).

3. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για 
όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγου-
σες διατάξεις» (Α’ 94).

4. Τo άρθρο 108 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Την παρ. 1α. του άρθρου 95 του ν. 4472/2017 «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 

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).

6. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 «Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγεί-
ας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσι-
ών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898) και ιδίως το άρθρο 47, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
47749/14-12-2022 (Β’ 6544).

7. Την υπό στοιχεία 360/23.12.2022 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Προσθήκη Πα-
ραρτήματος Ι στο άρθρο 47 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
80157/31-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφα-
σης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγεί-
ας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/14-12-2022 κοινή από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Υγείας (Β’ 6544).» (Β’ 89/2023).

8. Την υπό στοιχεία Γ4β/οίκ.: 35978/21-06-2022 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός Διοικήτριας στον 
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΕΟΠΥΥ).» (ΥΟΔΔ 512).

9. Την περ. 8 της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 
550/765/22-4-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
«Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Ορ-
γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμ-
φωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α’ 31)» 
(Β’ 2005).

10. Την υπ’ αρ. 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ. 
ΕΟΠΥΥ «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα Σχε-
διασμού Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης Ιατρο-
τεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων 
Ειδικής Διατροφής».

11. Την υπ’ αρ. 99/828/16-05-2022 απόφαση του Δ.Σ. 
ΕΟΠΥΥ.

12. Την υπ’ αρ. οικ. 43164/20.10.2017 (Β’ 3750) από-
φαση «Tροποποίηση των υπ’ αρ. 1153/414/29-9-2017, 
1154/414/29-9-2017 και 1157/414/29-9-2017 αποφά-
σεων του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.».

13. Την υπό στοιχεία  ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08.10.2018 από-
φαση «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης στα εγκεκριμέ-
να από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής και 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.» (Β’ 532).

14. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 43985/07.11.2018 από-
φαση «Αποζημίωση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
με την εμπορική ονομασία “FREESTYLE LIBRE FLASH 
GLUCOSE MONITORING SYSTEM”, καθορισμός τιμής και 
προϋποθέσεων αποζημίωσης» (Β’ 5255).
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15. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/ 
01.06.2021 απόφαση «Προσθήκη νέων προϊόντων ια-
τροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού στα αποζη-
μιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορισμός 
τιμών αποζημίωσής τους.» (Β’ 2439).

16. Την υπό στοιχεία ΔΒ3H 513/750/οικ.19993/
02-08-2022 απόφαση «Προσθήκη νέων προϊόντων υγει-
ονομικού υλικού στις κατηγορίες ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
και ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ στα 
αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθο-
ρισμό τιμών αποζημίωσης και τροποποίηση των απο-
φάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20-10-2017 (Β’ 3750), 
ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08-02-2018 (Β’  532), ΔΒ3Η 395/530/
οικ. 14572/07-06-2021 (Β’  2439), ΔΒ3Η/οικ. 41195/
22-10-2018 (Β’  4888) και υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 
43985/07-11-2018 (Β’ 5255)» (Β’ 4204).

17. Την υπό στοιχεία ΔΒ3H 534/783/οικ.20821/
17-08-2022 απόφαση «Προσθήκη προϊόντος υγειονομι-
κού υλικού της κατηγορίας ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ στα 
αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορι-
σμό τιμής αποζημίωσης και τροποποίηση της απόφα-
σης υπό στοιχεία ΔΒ3Η 513/750/οικ.19993/02.08.2022 
(Β’ 4204)» (Β’ 4521).

18. Την υπό στοιχεία ΔΒ3H 656/1126/οικ.25934/ 
13.10.2022 απόφαση «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης 
για προϊόντα υγειονομικού υλικού και τροποποίηση της 
υπό στοιχεία οικ.2077/17-01-2018 (Β’ 211) απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.» (Β’ 5446).

19. Την υπό στοιχεία ΔΒ3H 855/7/οικ.429/09-01-2023 
απόφαση «Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης πε-
ρίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών απο-
ζημίωσης» (Β’ 85).

20. Το από 25/01/2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προ-
ϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδια-
σμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, στο οποίο αποτυπώνε-
ται η αναγκαιότητα για εισήγηση νέας τιμολόγησης των 
συστημάτων καταγραφής γλυκόζης μετά την τροποποί-
ηση του ΕΚΠΥ (Β’ 6544/2022).

21. Τη σχετική εισήγηση υπό στοιχεία ΔΒ3Η 56/109/
31-01-2023 της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

22. Το γεγονός ότι η κατηγορία παροχών υγειονομικού 
υλικού εντάσσεται στους κλειστούς προϋπολογισμούς 
(κλειστό όριο δαπανών) του Εθνικού Οργανισμού Παρο-
χών Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε 
φορά με σχετική υπουργική απόφαση και η οποιαδήποτε 
αύξηση στην προκαλούμενη δαπάνη των κατηγοριών 
θα επιστραφεί ως clawback και δεν θα επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει:

1. Τον καθορισμό ανώτατης τιμής κατηγορίας ετήσι-
ας αποζημίωσης αισθητήρων των συστημάτων κατα-
γραφής γλυκόζης στο ποσό των δύο χιλιάδων τριάντα 
δύο ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (2.032,73 €). Η τιμή 
αυτή θα απομειώνεται μετά την έκδοση της Υπουργικής 
απόφασης για επιβολή rebate ποιότητας στα προϊόντα 
διαβήτη και το rebate αυτό θ’ αντικαταστήσει την υφι-
στάμενη σήμερα κλίμακα rebate.

2. Την τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 
43164/20.10.2017 (Β’ 3750), ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08.10.2018 
(Β’ 532), ΔΒ3Η/οικ. 43985/07.11.2018 (Β’ 5255), ΔΒ3Η 
395/530/οικ. 14572/01.06.2021 (Β’  2439), ΔΒ3H 513/ 
750/οικ.  19993/02.08.2022 (Β’  4204), ΔΒ3H 534/783/
οικ.  20821/17.08.2022 (Β’  4521), ΔΒ3H 656/1126/
οικ.  25934/13.10.2022 (Β’  5446) και ΔΒ3H 855/7/
οικ. 429/09.01.2023 (Β’ 85), για συγκεκριμένες εγγραφές 
(α/α) και τον καθορισμό των κάτωθι νέων τιμών αποζη-
μίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αποτυπώνονται στον 
παρακάτω Πίνακα:
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Οι εγγραφές α/α 2 και 3 του Πίνακα 4 της απόφασης υπό στοιχεία ΔΒ3H 513/750/οικ.19993/02.08.2022 (Β’ 4204) 
καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 15 Φεβρουαρίου 2023

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8196 Τεύχος B’ 919/22.02.2023

*02009192202230008*

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,


		2023-02-23T01:38:34+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




