
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση (2η) και συμπλήρωση της υπό στοι-
χεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-03-2021 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Ορισμός αμοιβής των φαρμα-
κοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματι-
σμένης ημερομηνίας εμβολιασμού» (Β’ 1286).

2 Τροποποίηση (1η) και συμπλήρωση της υπό στοι-
χεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67767/29-10-2021 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Ορισμός αμοιβής των ιατρών για 
τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης 
και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού» 
(Β’ 5117).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 18607 (1)
   Τροποποίηση (2η) και συμπλήρωση της υπό στοι-

χεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-03-2021 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης «Ορισμός αμοιβής των φαρμα-

κοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμμα-

τισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού» (Β’ 1286).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 57 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απο-
νομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 256).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

11. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-03-2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας 
«Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετο-
χή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης 
της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού» 
(Β’ 1286, ΑΔΑ: 69ΑΤ465ΦΥΟ-ΗΘΖ), όπως τροποποιήθη-
κε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 67770/29-10-2021 
(Β’ 5117, ΑΔΑ: ΨΟ10465ΦΥΟ-8ΒΜ) όμοια απόφαση. 

12. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 13302/03-03-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί-
ται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση η εν 
λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του υπό 
κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που 
σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023- 
711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργεί-
ου Οικονομικών (απόφαση δέσμευσης της πίστωσης 
ΑΑΥ Μ111/24-01-22), μέσω έκτακτης επιχορήγησης του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και διάθεσης 
αυτής στον φορέα, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Τροποποιείται και συμπληρώνεται η εν θέματι αναφε-
ρόμενη απόφαση, ως προς τα ακολούθως αναφερόμενα 
σημεία:

Άρθρο 1Α
Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και 
προγραμματισμού ημερομηνίας αναμνηστικής 
δόσης εμβολιασμού

Η αμοιβή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους 
στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημε-
ρομηνίας αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού, μέσω της 
ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβο-
λιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr-ΕΨΠ) ορίζεται στο ποσό των τριών (3) ευρώ ανά 
ΑΜΚΑ ενδιαφερόμενου προσώπου, αρχής γενομένης 
από την 14η Σεπτεμβρίου 2021.

Άρθρο 2 
Υποβολή

Εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε 
μήνα οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
σε ξεχωριστό φάκελο μαζί με την υποβολή των λογαρια-
σμών φαρμάκων, διακριτό τιμολόγιο που θα περιλαμβά-
νει το αιτούμενο ποσό για τις προγραμματισμένες ημε-
ρομηνίες εμβολιασμού (πρώτης ή αναμνηστικής δόσης) 
κατά τον προηγούμενο μήνα. Οι καταστάσεις των προ-
γραμματισμένων ημερομηνιών εμβολιασμού (πρώτης ή 
αναμνηστικής δόσης) αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω 
διασύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
προκειμένου να γίνει αντιστοίχιση με το αιτούμενο ποσό 
του τιμολογίου.

Μαζί με την πρώτη υποβολή από την δημοσίευση 
της παρούσας, οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακριτό τιμολόγιο με το αιτούμενο ποσό για 
τις προγραμματισμένες ημερομηνίες αναμνηστικής δό-
σης εμβολιασμού που έχουν διενεργηθεί στο φαρμακείο 
τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 14η Σεπτεμ-
βρίου 2021.

Άρθρο 3 
Καταβολή

Η καταβολή της αμοιβής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους 
φαρμακοποιούς θα λαμβάνει χώρα εντός της προθε-
σμίας των εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του 
τιμολογίου.

Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφό-
σον διενεργηθεί, ανάλογα με την περίπτωση που αφο-
ρά, η πρώτη ή η αναμνηστική δόση εμβολιασμού του 
φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε.

Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύ-
νη των οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του 
πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της 
σχετικής δαπάνης (άρθρο 91 του ν. 4270/2014).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.18070/
30-03-2021 (Β’  1286, ΑΔΑ: 69ΑΤ465ΦΥΟ-ΗΘΖ) κοινή 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και 

του Υπουργού Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67770/29-10-2021 (Β’ 5117, ΑΔΑ: 
ΨΟ10465ΦΥΟ-8ΒΜ) όμοια απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

  Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 18608 (2)
    Τροποποίηση (1η) και συμπλήρωση της υπό 

στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67767/29-10-2021 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Ορισμός αμοιβής 

των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικα-

σία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερο-

μηνίας εμβολιασμού» (Β’ 5117). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 57 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απο-
νομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 256).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020, «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμο-
διοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).
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11. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67767/29-10-2021 
κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών και του Υπουργού Υγείας «Ορισμός αμοιβής των 
ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρω-
σης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού» 
(Β’ 5117, ΑΔΑ: ΩΑΩΤ465ΦΥΟ-ΩΗΘ).

12. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 13305/03-03-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί-
ται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση η εν 
λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του υπό 
κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που 
σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023- 
711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργεί-
ου Οικονομικών (απόφαση δέσμευσης της πίστωσης 
ΑΑΥ Μ111/24-01-22), μέσω έκτακτης επιχορήγησης του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και διάθεσης 
αυτής στον φορέα, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται και συμπληρώνεται η εν θέματι αναφε-
ρόμενη απόφαση, ως προς τα ακολούθως αναφερόμενα 
σημεία:

Άρθρο 1A
Ορισμός αμοιβής των ιατρών για τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και 
προγραμματισμού ημερομηνίας αναμνηστικής 
δόσης εμβολιασμού

Η αμοιβή των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδι-
κασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας 
αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού, μέσω της ηλεκτρονι-
κής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού 
κατά του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-
ΕΨΠ), ορίζεται στο ποσό των τριών (3) ευρώ ανά ΑΜΚΑ 
ενδιαφερόμενου προσώπου, αρχής γενομένης από την 
14η Σεπτεμβρίου 2021.

Άρθρο 2 
Υποβολή

Εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε 
μήνα οι ιατροί θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διακρι-

τό τιμολόγιο που θα περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό 
για τις προγραμματισμένες ημερομηνίες εμβολιασμού 
(πρώτης ή αναμνηστικής δόσης) κατά τον προηγούμενο 
μήνα. Οι καταστάσεις των προγραμματισμένων ημερο-
μηνιών εμβολιασμού (πρώτης ή αναμνηστικής δόσης) 
αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης στο 
πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να 
γίνει αντιστοίχιση με το αιτούμενο ποσό του τιμολογίου.

Μαζί με την πρώτη υποβολή από τη δημοσίευση της 
παρούσας, οι ιατροί θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δια-
κριτό τιμολόγιο με το αιτούμενο ποσό για τις προγραμ-
ματισμένες ημερομηνίες αναμνηστικής δόσης εμβολι-
ασμού που έχουν διενεργηθεί από αυτούς, καθ’ όλο το 
χρονικό διάστημα από την 14η Σεπτεμβρίου 2021, μαζί 
με διακριτό τιμολόγιο, που περιλαμβάνει το αιτούμενο 
ποσό.

Άρθρο 3 
Καταβολή

Η καταβολή της αμοιβής από τον ΕΟΠΥΥ στους ια-
τρούς θα λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας εξήντα (60) 
ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου.

Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφό-
σον διενεργηθεί, ανάλογα με την περίπτωση που αφορά, 
η πρώτη δόση εμβολιασμού ή η αναμνηστική δόση του 
φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο 
εμβολιασμός.

Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύ-
νη των οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του 
πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της 
σχετικής δαπάνης (άρθρο 91, ν. 4270/2014).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 
67767/29-10-2021 κοινή απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας 
(Β’ 5117, ΑΔΑ: ΩΑΩΤ465ΦΥΟ-ΩΗΘ).

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 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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