
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης και πλη-
ρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλά-
δου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 24.05.2021 
Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του 
προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και 
Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για 
το 2021-2023.

3 Μετονομασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρα-
κολούθησης, Χορήγησης Θεραπευτικών Μέσων 
και Αξιοποίησης Ελέγχων του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και 
επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 60855 (1)
Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης και πλη-

ρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλά-

δου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 85 του ν. 4826/2021 (Α’ 160).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση 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). 

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»  
(Α’ 168).

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

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

7. Το υπ’ αρ. 290860/21.06.2022, αίτημα του e-Ε.Φ.Κ.Α.
8. Την υπ’  αρ. οικ 59094/23.6.2022 εισήγηση του 

Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των προτεινόμε-
νων διατάξεων δεν προκαλείται οικονομική επίπτωση 
στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό 
του e-ΕΦΚΑ, καθώς η εν λόγω παράταση απλώς μετακυ-
λίει υπάρχουσες οικονομικές υποχρεώσεις για διάστημα 
μηνών και εντός του ίδιου οικονομικού έτους (2022) με 
αυτό του αρχικού προϋπολογισμού αποπληρωμής τους, 
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την ημερομηνία εκκαθάρισης και πλη-
ρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρ. 1 του 
άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α’ 200), μετά την τροποποί-
ησή του από το άρθρο 85 του ν. 4826/2021 (Α’ 160), έως 
31η Δεκεμβρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

O Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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   Αριθμ. 59438 (2)
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 

24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και 

εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως 

Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων 

όλης της χώρας για το 2021-2023. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 

«Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 27).

2. Το άρθρο 56 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελ-
λάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

3. Tο άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

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

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

10. Την υπ’ αρ. 6625/24.05.2022 αίτηση της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - 
Τουρισμό για επέκταση της από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για 
τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των 
πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών κατα-
στημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023», με Π.Κ. 
14/09.06.2021, στην οποία επισυνάπτεται έκθεση τεκμη-
ρίωσης των επιπτώσεων της παρ. 2.1/β’ του άρθρου 11 
του ν. 1876/1990.

11. Την υπό στοιχεία ΕΞ-262770-2022/10001/17.06.2022 
βεβαίωση πλήρωσης της αριθμητικής προϋπόθεσης της 
παρ. 2.2/β’ του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), από 
την αρμόδια υπηρεσία.

12. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του την 20η.06.2022.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 24.05.2021 
Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσω-
πικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών 
καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023» με 

Π.Κ. 14/09.06.2021, για όλους τους εργοδότες και εργα-
ζομένους του κλάδου, που αυτή αφορά.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 130/833/16.06.2022 (3)
Μετονομασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρα-

κολούθησης, Χορήγησης Θεραπευτικών Μέσων 

και Αξιοποίησης Ελέγχων του Εθνικού Οργανι-

σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και 

επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 

«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

β) των άρθρων 21, 22 και 23 του ν. 3918/2011 «Διαρ-
θρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 31).

γ) του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνι-
κό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), με το οποίο προβλέπεται η δι-
οικητική οργάνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την παρ. 6 του άρ-
θρου 12 στο οποίο προβλέπεται ότι «μέχρι την έκδοση του 
προεδρικού διατάγματος του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αποφάσεις του, κατανέμει τις 
αρμοδιότητες των Διευθύνσεων περαιτέρω, τοποθετεί και 
αναθέτει καθήκοντα στο υφιστάμενο προσωπικό του».

δ) του Κεφαλαίου Β του ν. 4737/2020 «Κύρωση της από 
24.09.2020 τροποποίησης της από 26.07.2018 σύμβασης 
δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος με την επωνυμία “Κοινωφελές Ίδρυμα 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ (ΑLEXANDER S. ONASSIS 
PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)” , που εδρεύει στο VADUZ 
του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουρ-
γικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).

ε) του Κεφαλαίου ΙΑ του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (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 υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.68258/23.10.2020 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός προσω-
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ρινής Διοικήτριας στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟ-
ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ.  888), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ4δ/Γ.Π./
οικ.14905/30.03.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ.  256) απόφαση του 
Υπουργού Υγείας. 

3. Την υπό στοιχεία Γ.4β/Γ.Π.15098/18.03.2021 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός με-
λών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 213).

4. Την υπ’ αρ. 527/178/05.06.2014 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με την οποία μεταξύ 
άλλων εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπως 
κατανείμει τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων περαιτέρω.

5. Την υπ’ αρ. οικ. 34173/29.09.2014 απόφαση Προέ-
δρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Κατανομή αρμοδιοτήτων των Τμη-
μάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας κα-
θώς και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον 
Πρόεδρο, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας».

6. Την υπ’ αρ. 484/462/18.04.2018 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΨΗ (ΑΔΑ: 7ΧΖΟΟΞ7Μ-Κ1Δ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί κατανομής αρμοδιοτή-
των της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω 
με το νέο Τμήμα «Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης, 
τιμολόγησης, Ιατροτεχνολογικού Υγειονομικού Υλικού 
και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής», με την οποία 
μεταφέρθηκε μέρος των αρμοδιοτήτων του εν θέματι 
αναφερόμενου Τμήματος.

7. Την υπ’ αρ. 806/804/09.12.2021 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Διάρθρωση των 
υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Β’ 6164).

8. Το υπό στοιχεία ΔΒ4Γ/Γ31/64/13.04.2022 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Φαρμάκου, σχετικά με την μετονομασία 
και την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος 
Σχεδιασμού, Παρακολούθησης, Χορήγησης Θεραπευτι-
κών Μέσων και Αξιοποίησης Ελέγχων.

9. Τις λειτουργικές ανάγκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το γεγο-
νός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη της ήδη υπάρ-
χουσας σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Β. Την υπό στοιχεία ΔΒ1Δ/66/οικ.14876/04.06.2022 
εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και 

την προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης της ανωτέ-
ρω Διεύθυνσης.

Γ. Τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων και τη σύμφω-
νη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, 
αποφασίζουμε ομόφωνα:

Α. Το Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης, Χορή-
γησης Θεραπευτικών Μέσων και Αξιοποίησης Ελέγχων 
(Β’ 6164/21) της Διεύθυνσης Φαρμάκου μετονομάζεται 
σε Τμήμα Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Ελέγχων.

Β. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης 
και Αξιοποίησης Ελέγχων είναι οι εξής:

1. Καθορισμός διαδικασιών έκδοσης και εκτέλεσης 
συνταγών φαρμάκων για δικαιούχους Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κοινο-
ποίηση της νομοθεσίας στους ιατρούς, φαρμακοποιούς 
και τους δικαιούχους.

2. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται 
μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 
και του ελέγχου εκτέλεσης συνταγών που αφορούν υπο-
θέσεις φαρμακοποιών και ιατρών που δεν εφαρμόζουν 
τη κείμενη νομοθεσία.

3. Παραπομπή για διενέργεια ελέγχων, ιατρών και φαρ-
μακοποιών, με ένδειξη ή αναφορά παραβατικότητας.

4. Σύνταξη εισήγησης επιβολής κυρώσεων σε ιατρούς 
και φαρμακοποιούς.

5. Σύνταξη εισήγησης επί προσφυγών ιατρών και φαρ-
μακοποιών κατά αποφάσεων του Οργανισμού, σχετικά 
με τη συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών φαρμά-
κων, αντίστοιχα.

6. Επεξεργασία υποθέσεων επιβολής κυρώσεων των 
εντασσόμενων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ταμείων.

7. Παροχή στοιχείων έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών 
σε ελεγκτικές αρχές, διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές 
και ασφαλισμένους, τηρουμένων των διατάξεων για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων.

8. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα κατά της απάτης 
και της διαφθοράς στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 
υγείας, με εστίαση στον τομέα φαρμάκου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Πρόεδρος

ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ   
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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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