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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρύθμιση όρων της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου δικαιούχους της Συμφωνίας
Αποχώρησης.

2

Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τη σύμβαση «Μελέτη Β’ φάσης κτηματογράφησης και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου
στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας
κεντρικού τομέα Αθηνών» με κωδικό ΚΤ4-01.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 5818
(1)
Ρύθμιση όρων της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4652/2020
«Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 9).
2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).
3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 38).
4. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού,
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας
και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
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το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Το π.δ. 142/14-11-2017 «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 181).
7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148).
8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
11. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά
αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄ 156).
12. Το π.δ. 2/2021, «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
13. Την υπό στοιχεία οικ. 32081/Δ1.10120/06-08-2020
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β΄ 3314).
14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
15. Την υπό στοιχεία Υ63/09-08-2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη»
(Β’ 3161).
16. Την υπ’ αρ. (Ε.Ε.) 2020/135 απόφαση του Συμβουλίου της 30.01.2020 σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (E.E.L. 29 της 31.01.2020).
17. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/31-10-2018 κοινή
υπουργική απόφαση, «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315)
κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο Ενιαίος
Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 4898),
όπως ισχύει.
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18. Την υπ’ αρ. 57 απόφαση της 742ης/21-01-2021
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
19. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. 12059/25-02-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την παρ. 5,
περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με
την οποία, με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.ε.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς οι υπηρεσίες αποζημιώνονται από
το αρμόδιο κράτος ασφάλισης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις δημοσιονομικές διατάξεις του Κανονισμού Εφαρμογής 987/2009 (ΕΚ) και τις
σχετικές αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής για τον
Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Ε.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των δικαιούχων παροχών ασθενείας σε είδος, όπως αυτοί περιγράφονται στον Τίτλο III «Συντονισμός των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης» και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα οικεία άρθρα 30-32 της Συμφωνίας Αποχώρησης
(εφεξής Σ.Α.), ο καθορισμός του εύρους των δικαιούμενων παροχών ασθενείας σε είδος, των εντύπων δικαιώματος για τη χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα, της διαδικασίας αναζήτησης των
δαπανών περίθαλψης από το Ηνωμένο Βασίλειο για τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας και των ειδικότερων
όρων για την εφαρμογή της παρούσας.
Άρθρο 2
Καλυπτόμενα πρόσωπα
Ως καλυπτόμενα πρόσωπα σύμφωνα με τον Τίτλο III:
«Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης»
νοούνται τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες
του άρθρου 30 της Σ.Α. κατ’ εφαρμογή των κανόνων συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης (δικαιούχοι παροχών ασθενείας βάσει του άρθρου 30 της Σ.Α.) καθώς και
του άρθρου 32 της Σ.Α. (δικαιούχοι παροχών ασθενείας
βάσει του άρθρου 32 της Σ.Α.).
Άρθρο 3
Δικαιούχοι παροχών ασθενείας βάσει του
άρθρου 30 της Σ.Α. και έντυπα δικαιώματος
α. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλισμένων
e-ΕΦΚΑ βάσει εντύπων δικαιώματος Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν υποβάλει κατά την εγγραφή τους, (έντυπα
SI UK «Εγγραφή για κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης»
ή φορητό έντυπο DA1 και έντυπα της σειράς Ε), κάτοχοι
ΑΜΚΑ (ως ασφαλισμένοι ευρωπαϊκού φορέα).
β. Οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης
Ασθενείας ΕΚΑΑ CRA UK (νέος τύπος ΕΚΑΑ Ηνωμένου
Βασιλείου) κατά την προσωρινή διαμονή τους στη χώρα.
γ. Οι φοιτητές - σπουδαστές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας, κάτοχοι ΕΚΑΑ
CRA UK με την ένδειξη GR σε ισχύ για την περίοδο που
διαρκούν οι σπουδές τους στη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό
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ίδρυμα να έχει πραγματοποιηθεί πριν από τις 31.12.2020,
εφεξής λήξη της μεταβατικής περιόδου.
δ. Κάτοχοι του φορητού εντύπου S2 UK «Δικαίωμα
προγραμματισμένης θεραπευτικής αγωγής» (ή έντυπο
της σειράς Ε), οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε προγραμματισμένη θεραπεία στην Ελλάδα στο δίκτυο παροχών
υγειονομικής περίθαλψης της χώρας, αφού έχουν λάβει
έγκριση από το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον τηρούνται
και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.
Άρθρο 4
Κατηγορίες δικαιούχων παροχών ασθενείας
βάσει του άρθρου 32 της Σ.Α. και έντυπα
δικαιώματος.
Ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων παροχών ασθενείας
βάσει του άρθρου 32 της Σ.Α. είναι οι κάτωθι:
α) Πρόσωπα που καλύπτονται για τους σκοπούς της
επίκλησης του συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης,
με την προϋπόθεση ότι οι περίοδοι αυτές να έχουν συμπληρωθεί πριν ή και μετά από τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου, και το δικαίωμα τους σε παροχές ασθενείας
θα επέλθει στο μέλλον βάσει των περιόδων συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης (άρθρο 32.1.α.i και ii. Σ.Α.).
β) Κάτοχοι του φορητού εντύπου S2 UK «Δικαίωμα
προγραμματισμένης θεραπευτικής αγωγής», οι οποίοι
έχουν πρόσβαση σε προγραμματισμένη θεραπεία στην
Ελλάδα για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στο εκάστοτε
έντυπο προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγκεκριμένη από
το Ηνωμένο Βασίλειο θεραπεία, με την προϋπόθεση ότι
η σχετική αίτηση έγκρισης για την υποβολή σε θεραπεία
είχε υποβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν τη λήξη της
μεταβατικής περιόδου (άρθρο 32.1.β. Σ.Α.).
γ) Κάτοχοι ΕΚΑΑ UK (παλαιού τύπου) ή ΠΠΑ UK, οι οποίοι κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, βρίσκονταν
στην Ελλάδα για προσωρινή διαμονή, και οι οποίοι δεν
αναχώρησαν για άλλο κράτος μέλος ή δεν επέστρεψαν
στο Η.Β. αλλά παραμένουν στην Ελλάδα μέχρι τη στιγμή
λήψης υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 32.1.γ. Σ.Α.),
εφόσον τηρούνται και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.
Άρθρο 5
Εύρος παροχών ασθενείας
σε είδος σε δικαιούχους της Σ.Α.
α. Οι δικαιούχοι παροχών ασθενείας της Σ.Α., όπως
ορίζονται στο άρθρο 3.α της παρούσας, αποκτούν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
που παρέχονται στις δημόσιες δομές της χώρας και στο
δίκτυο συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται για τα υπαγόμενα
πρόσωπα-δικαιούχους του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.ΚΠ.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως εκάστοτε ισχύει
και για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ το έντυπο δικαιώματος του Βρετανικού Φορέα (άρθρο 30.1. α-ε)
και υπάρχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση του άρθρου 4.α, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες
προϋποθέσεις.
β. Οι κάτοχοι ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ UK, όπως ορίζονται στα άρθρα 3.β. και γ, 4.γ της παρούσας, αποκτούν πρόσβαση
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σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται
στις δημόσιες δομές της χώρας και στο δίκτυο συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και οι οποίες καθίστανται ιατρικώς αναγκαίες κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής τους στη
χώρα κατ’ εφαρμογήν των οριζομένων στα οικεία άρθρα
19 και 25 των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009
αντίστοιχα, καθώς και των σχετικών αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής για το συντονισμό των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται
στο μέρος Ι του Παραρτήματος Ι της Σ.Α.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση του άρθρου 4.α, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες
προϋποθέσεις.
γ. Κάτοχοι του φορητού εντύπου S2 UK «Δικαίωμα προγραμματισμένης θεραπευτικής αγωγής», όπως ορίζονται
στα άρθρα 3.δ. και 4.β έχουν πρόσβαση σε προγραμματισμένη θεραπεία στην Ελλάδα για όσο χρονικό διάστημα
ορίζεται στο εκάστοτε έντυπο και για την αναγραφόμενη
επί του εντύπου εγκεκριμένη θεραπεία τηρουμένων των
προβλεπόμενων διαδικασιών στην χώρα για την ασφαλιστική ικανότητα.
Άρθρο 6
Μηχανισμός αναζήτησης δαπανών από το Η.Β.
για παροχές ασθενείας σε είδος σε δικαιούχους
της Σ.Α.
Η δαπάνη για παροχές ασθενείας σε είδος που χορηγούνται σε δικαιούχους της Σ.Α. στην Ελλάδα αναζητείται από τον αρμόδιο Οργανισμό Σύνδεσης/Φορέα
του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Ελληνικού Οργανισμού Σύνδεσης για τις αποζημιώσεις παροχών ασθενείας ή συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή
επαγγελματικής ασθένειας σύμφωνα με τις ισχύουσες
διαδικασίες αναζήτησης, απόδοσης και συμψηφισμού
των δαπανών αυτών, βάσει του άρθρου 35 της Σ.Α. και,
όπως προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα 35 και 41
των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 αντίστοιχα και στις δημοσιονομικές διατάξεις του Κανονισμού
Εφαρμογής.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 135/8/15.04.2021
(2)
Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τη σύμβαση «Μελέτη Β’ φάσης κτηματογράφησης και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου
στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας κεντρικού τομέα Αθηνών» με κωδικό ΚΤ4-01.
TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2
του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου
3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 6A του
ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων
περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και
την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 5).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4617/
2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά
με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο
και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν
από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 88).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 3).
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α του
ν. 2308/1995.
6. Την υπ’ αρ. 2112205/09.04.2021 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο Μόνο
Καθορίζεται η 11η Οκτωβρίου 2021, ως ημερομηνία
μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων
δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 8 του άρθρου 2
του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης
διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα της
παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 5 του άρθρου 6Α του
ν. 2308/1995, όπως ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση
περιοχές, για το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται
στο Δήμο Αθηναίων, της σύμβασης με κωδικό ΚΤ4-01.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1676/23.04.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02016762304210004*

