
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του ν. 3459/2006 
«Κώδικας νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4139/2013 
«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 
διατάξεις» - Eνσωμάτωση της κατ’ εξουσιοδότηση 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/369 της Επιτροπής της 13ης Δε-
κεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του παραρτή-
ματος της απόφασης - πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη νέων ψυ-
χοδραστικών ουσιών στον ορισμό των ναρκωτικών.

2 Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της οικ.58584/ 
27.7.2018 (Β΄ 3189) απόφασης με θέμα «Καθορι-
σμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμά-
κων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημί-
ωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης».

3 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Μεταμό-
σχευσης Πνευμόνων του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙ-
ΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ω.Κ.Κ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ3γ/ 44783 (1)
Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του ν. 3459/2006 
«Κώδικας νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4139/2013 
«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 
διατάξεις» - Eνσωμάτωση της κατ’ εξουσιο-
δότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/369 της Επιτροπής 
της 13ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίη-
ση του παραρτήματος της απόφασης - πλαισίου 
2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά τη 
συμπερίληψη νέων ψυχοδραστικών ουσιών στον 
ορισμό των ναρκωτικών.

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 «Κώδι-

κας νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)» (ΦΕΚ 103/τ.Α΄/
25.5.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του ν. 4139/2013 «Νόμος 
περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
74/τ.Α΄/20.3.2013),

γ. του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/τ.Α΄/2015),

δ. των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/
17.3.1983),

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη-
κε με το πρώτο άρθρο του π.δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/
22.4.2005),

ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9.10.2017), όπως ισχύει,

η. του π.δ. 73/23.9.2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23.9.2015),

θ. του π.δ. 22/28.2.2018 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/
28.2.2018),

ι. του π.δ 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/
29.8.2018).

2. Το από 21.3.2019 Υ.Σ της Δ/νσης Φαρμάκου προς 
την Επιτροπή Ναρκωτικών.

3. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών (πρα-
κτικό 2ης συνεδρίασης/11.4.2019).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
Β1α/οικ.35540/13.5.2019 εισήγηση της Δ/νσης Προϋ-
πολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, αποφα-
σίζουμε:

Την υπαγωγή των oυσιών στον πίνακα Α΄ της παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα 
Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τον ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών 
και άλλες διατάξεις», ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΠΙΝΑΚΑΣ: Oυσίες προς ενσωμάτωση της κατ’ εξου-
σιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/369/ΕΕ στην εθνική νο-
μοθεσία
α/α Ονομασία ουσίας Πίνακας 

κατάτα-
ξης

1. Ν-(1-αμινο-3,3-διμεθυλο-1-οξοβουταν-2-υλο)-1-
(κυκλοεξυλομεθυλ)-1Η-ινδαζολο-3-καρβοξαμίδιο
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-
(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
ADB-CHMINACA

Α΄

2. 1-(4-κυανοβουτυλο)-Ν-(2-φαινυλοπροπαν-2-υλ)-1Η-
ινδαζολ-3-καρβοξαμίδιο
1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-
3-carboxamide
CUMYL-4CN-BINACA)

Α΄

3. N-φαινυλο-Ν-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-
υλ]κυκλοπροπανοκαρβοξαμίδιο
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]cyclopropanecarboxamide
(κυκλοπροπυλοφεντανύλη) /cyclopropylfentanyl)

Α΄

4. 2-μεθοξυ-Ν-φαινυλο-Ν-[1-(2-φαινυλαιθυλο)πιπεριδιν-4-
υλ]ακεταμίδιο
2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]acetamide
(μεθοξυακετυλοφεντανύλη) /methoxyacetylfentanyl)

Α΄

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ioυνίου 2019 

Oι Υπουργοί

 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. Δ3(α)22018 (2)
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της οικ.58584/ 
27.7.2018 (Β΄ 3189) απόφασης με θέμα «Καθο-
ρισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρ-
μάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Απο-
ζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 

την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 5),

2) τα άρθρα 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

3) το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

4) το π.δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148),

5) το άρθρο 4 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα-
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221),

6) το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών (Α΄ 181),

7) την Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168),

8) την οικ.58584/27.7.2018 (Β΄ 3189) απόφαση «Καθο-
ρισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρ-
μάκων Ανθρώπινης Χρήσης»,

9) την Β1α/οικ.1287/8.1.2019 εισήγηση της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Υ., σύμφωνα 
με την οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδο-
μένου ότι εγγράφεται στον προϋπολογισμό εξόδων του 
Υπουργείου Υγείας ποσό για την κάλυψη της δαπάνης 
που αφορά στην αποζημίωση των μελών και του προ-
σωπικού της εν λόγω Επιτροπής και των εν γένει εξόδων 
λειτουργίας της.

Η προαναφερόμενη δαπάνη αντισταθμίζεται από αντί-
στοιχο ποσό που εισπράττεται ως έσοδο από την κατα-
βολή του τέλους αξιολόγησης που προβλέπεται στο αρθ. 
250, παρ. 1, του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των παραγράφων 1 περιπτ. α) και 
2 της οικ.58584/27.7.2018 (Β΄ 3189) κοινής υπουργικής 
απόφασης με θέμα «Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την 
αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης» ως 
ακολούθως:

1. α) για φάρμακα αναφοράς και βιοομοειδή, πέντε 
χιλιάδες (5.000,00) ευρώ ανά συσκευασία.

2. Το προϊόν των τελών που καθορίζεται με την πα-
ρούσα αποτελεί δημόσιο έσοδο και εμφανίζεται στον 
αναλυτικό λογαριασμό εσόδου 1140189001 «Λοιπές Επι-
χειρηματικές και επαγγελματικές άδειες». Το ανωτέρω 
ποσό, μετά την εμφάνισή του στα έσοδα του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, εγγράφεται στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας και στους αντίστοιχους αναλυτικούς 
λογαριασμούς εξόδων για την κάλυψη των δαπανών 
αποζημίωσης των μελών, των εξωτερικών αξιολογητών, 
των υπαλλήλων της γραμματείας και των εν γένει εξόδων 
λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίω-
σης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ.58584/27.7.2018 
(Β΄ 3189) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ioυνίου 2019 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ. 23103/19 (3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Μεταμό-

σχευσης Πνευμόνων του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙ-

ΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ω.Κ.Κ.).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 3984/2011 

«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 150), όπως αυτό ισχύει,

2. τις διατάξεις του ν. 4565/2018 «Κύρωση Σύμβασης 
δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ», του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙ-
ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ω.Κ.Κ) και του Ελληνικού Δημοσίου και 
λοιπές διατάξεις (Α΄ 173),

3. τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει,

4. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

5. τις διατάξεις της Υ4α/36538/2012 υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουρ-
γίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργά-
νων και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας 
λειτουργίας αυτών» (Β΄ 1262),

6. τις διατάξεις της Υ25/6.10.2015 «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πο-
λάκη» απόφασης του Πρωθυπουργού (Β΄ 2144), όπως 
ισχύει,

7. το από 7.5.2019 απόσπασμα πρακτικών Δ/Σ της 
600ης Συνεδρίασης του Ε.Ο.Μ., από το οποίο προκύ-
πτει ότι αυτό γνωμοδότησε θετικά για την αναγκαιότητα 
άμεσης δημιουργίας Προγράμματος Μεταμοσχεύσεων 
Πνευμόνων στην Ελλάδα το οποίο θα υλοποιηθεί διά της 
λειτουργίας Μονάδας Μεταμόσχευσης Πνευμόνων στο 
Ω.Κ.Κ. σε συνεργασία με το Π.Γ.Ν. Αττικόν,

8. σχέδιο «ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟ-
ΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ ΚΑΙ Ω.Κ.Κ. / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑ-
ΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ», το οποίο αποτελεί τη 
βάση για την έκδοση της απαιτούμενης υπουργικής 
απόφασης συνεργασίας μεταξύ των εν λόγω Φορέων, 
κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (άρθ. 32-33 του 
ν. 3370/2005),

9. πλαίσιο Συνεργασίας του Ω.Κ.Κ. με το Πρόγραμμα 
Μεταμόσχευσης Πνευμόνων στη Βιέννη (DEPARTMENT 
OF SURGERY - DIVISION OF THORACIC SURGERY - 
MEDICAL UNIVERSITY OF VIENNA),

10. όλη η αλληλογραφία και απαραίτητα δικαιολογη-
τικά που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία σχετικά με το 
θέμα,

11. την αριθμ. Β2α/ 42766/5.6.2019 εισήγηση της Γεν. 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 
από την οποία προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η όποια δαπά-
νη προκύψει στο πλαίσιο συνεργασιών θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ω.Κ.Κ. Συγκεκριμένα για το τρέχον 
έτος, η εκτιμώμενη δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 
276.500,00 ευρώ, θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ω.Κ.Κ., και 
είναι εντός των ορίων του εκτελούμενου Μ.Π.Δ.Σ. Για 
τα επόμενα οικονομικά έτη η προκαλούμενη δαπάνη 
που θα βαρύνει επίσης τον προϋπολογισμό του Φορέα, 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 200.000,00 ευρώ,

12. το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ενώ αντίστοιχα 
η προκαλούμενη δαπάνη λόγω συνεργασιών θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Ω.Κ.Κ.,

13. την ανάγκη κάλυψης των αναγκών των ασθενών 
που χρήζουν μεταμόσχευσης πνευμόνων, αποφασί-
ζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Μονάδας Μεταμόσχευ-
σης Πνευμόνων στο Ω.Κ.Κ., για τρία (3) έτη. Η εν λόγω 
Μονάδα Μεταμόσχευσης θα είναι διατομεακού επιπέδου 
και θα λειτουργεί σε συνεργασία με το Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ.

Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας και Συντο-
νιστής αυτής, ορίζεται ο Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας 
του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ, Ηρακλής Τσαγκάρης.

Η παραπάνω άδεια ανακαλείται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι η Μονάδα Μεταμόσχευσης δεν πληροί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Το Ω.Κ.Κ., σε κάθε περίπτωση μεταβολής της στε-
λέχωσης της Μονάδας, ενημερώνει άμεσα τους αρμό-
διους φορείς και υποβάλλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης 
αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ioυνίου 2019 

O Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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*02023911906190004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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