
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγχώνευση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

2 Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος 
Κοινωνικής Παρέμβασης ΕΡΑΣΜΟΣ και β) Σύλ-
λογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με 
Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες 
ΣΥΖΩΗ και Ειδική Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Σύλλογος Γο-
νέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Διαταρα-
χές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες ΣΥΖΩΗ.

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α)οικ.82331/
22.11.2019 απόφασης με θέμα: «Διατάξεις τιμολό-
γησης φαρμάκων» (Β’ 4274).

4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ Γ5/63587/2015 
απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχα-
νισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρ-
μακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018» 
(Β΄ 1803).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 167110 /Δ2 (1)
Συγχώνευση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 1566/

1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 2, 5 και 6 του 
άρθρου 11 του ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών 
Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147), 
όπως ισχύουν.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

3) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/
2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογι-
στών και Εκδόσεων ’’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 118).

4) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 246 του ν.4512/
2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προ-
σαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε 
συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/
2019 (Α΄ 133).

6) Τις διατάξεις 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).

7) Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

8) Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

9) Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05-08-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄3298).

10) Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Σερρών και την εισήγηση της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας, όπως καταχωρήθηκαν 
στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

11) Το υπό στοιχεία Φ.11.2/11074/27-11-2020 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.

12) Το υπ’ αρ. 657188(5638)/27-11-2020 έγγραφο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

13) Την υπ’ αρ. 184/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σιντικής.

14) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπά-
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/606/164459/Β1/02-12-2020 εισή-
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γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/
2015 (Α΄129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Τη συγχώνευση, από το σχολικό έτος 2021-2022, του 
Ημερήσιου Γυμνασίου Αχλαδοχωρίου (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 
4421010) με το Ημερήσιο Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου Σερ-
ρών - Παλλατίδειο (κωδ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 4409010) σε Ημερήσιο 
Γυμνάσιο Σιδηροκάστρου Σερρών - Παλλατίδειο, με 
έδρα το Σιδηρόκαστρο, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Σερρών της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός 

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

Αριθμ. Δ14/50026/643 (2)
Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμι-

ας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλ-

λογος Κοινωνικής Παρέμβασης ΕΡΑΣΜΟΣ και 

β) Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατό-

μων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Ανα-

πηρίες ΣΥΖΩΗ και Ειδική Πιστοποίηση Δευτε-

ροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: 

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων 

με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπη-

ρίες ΣΥΖΩΗ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 236).

2. την παρ. 1 και το εδ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, του 
ν.3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30).

3. την παρ. 3 του άρθρου 283, του ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

4. το εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, του ν.3895/2010  
«Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών 
και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 206).

5. το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 Νόμος αρμοδιότητας 
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας… της εθνικής οικονομίας» (Α΄ 41).

6. το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22).

7. το άρθρο 109, του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

8. 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).

9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168). 

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

11. την  υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β΄ 1310).

12. την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/10-4-2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με  «Πιστοποίηση Φορέων Πα-
ροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού 
Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελο-
ντικού χαρακτήρα» (Β΄ 1163).

13. τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περι-
φερειακών ενοτήτων.

14. τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την πι-
στοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 10327/7-12-2020 
έγγραφο.

15. το γεγονός ότι βάσει του ν.4455/2017 «Εθνικό Μη-
τρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών 
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Β΄ 22) έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή των φορέων 
στο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων 
Κοινωνικής Φροντίδας.

16. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Την ανανέωση της Πιστοποίηση ως φορέων παρο-
χής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.

α) Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης, με διακριτικό 
τίτλο ΕΡΑΣΜΟΣ και έδρα στη Βέροια.

β) Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με 
Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες ΣΥΖΩΗ, 
με έδρα στη Θεσσαλονίκη και

Β. Την Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρεσιών 
Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.
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• Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με 
Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες ΣΥΖΩΗ, 
με έδρα στη Θεσσαλονίκη.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2020

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ

Ι

Αριθμ.  Δ3(α)οικ.79525 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α)οικ.82331/

22.11.2019 απόφασης με θέμα: «Διατάξεις τιμο-

λόγησης φαρμάκων» (Β’ 4274).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις
1. Της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 «Περί της 

εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και 
καλλυντικών προϊόντων» (Α’ 172), όπως ισχύει και της 
παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπο-
ρίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυ-
ντικών προϊόντων» (Α’ 172), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 4638/2019 (Α’ 181) «Κύρωση: α) της από 
25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή 
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α’ 
142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» 
(Α’ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 150) και 
άλλες διατάξεις»,

2. του άρθρου 19 του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα 
προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 161),

3. της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4213/2013 «Προ-
σαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδη-
γίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των 
δικαιωμάτων των ασθενών» (Α’ 261), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 90 του ν. 4583/2018 «Κατάργηση των 
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών 
προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α’ 212) και της παρ. 10 
του άρθρου 22 του ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνι-
κής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των ασθενών» (Α’ 261),

4. του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργάνωση και Αρμοδιό-
τητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), της 
Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της Κρατικής Φαρ-
μακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και συμπλήρωση 
της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 3), όπως ισχύει,

5. του π.δ. 142/1989 «Οργανισμός Εθνικού Οργανι-
σμού Φαρμάκων» (Α’ 68),

6. του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας» (Α’ 248), όπως ισχύει,

7. του ν. 3918/2011, «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύ-
στημα Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31), όπως ισχύει,

8. του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου ’’Έγκριση 
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και 
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 41), όπως ισχύει,

9. του άρθρου 49 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 115),

10. την παρ. 3 του άρθρου 259 του ν. 4512/2018 «Ρυθ-
μίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 5),

11. του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και αναμόρ-
φωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού 
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43),

12. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι-
κά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

13. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148), όπως ισχύει,

14. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

15. της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας (Β’ 
1049), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την 
αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγω-
γής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την 2001/83/
ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), 
όπως ισχύει και, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφο-
διασμού (L 174/1.7.2011),

Christina Al-Nofal
Highlight
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16. την Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 
σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον 
καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των 
εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας.

17. Την υπό στοιχεία Δ3(α) οικ 82331/22-11-2019 
υπουργική απόφαση (Β΄ 4274): Διατάξεις τιμολόγησης 
φαρμάκων.

B. Το υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 78973/8-12-2020 έγγρα-
φο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο, από το περιε-
χόμενο της προωθούμενης Υπουργικής Απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η οποιαδήποτε δα-
πάνη θα αντισταθμιστεί από τον μηχανισμό αυτόματων 
επιστροφών (claw back), βάσει του ΜΠΔΣ 2019-2022. 
Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούνται και αντικαθιστώνται τα εξής άρθρα:
1) Στο άρθρο 6 τροποποιείται και αντικαθίσταται η 

παράγραφος 4 και προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«4. Η τιμή φαρμάκου αναφοράς εντός της περιόδου 

προστασίας των δεδομένων του μειώνεται σε κάθε ανα-
τιμολόγηση μετά την ημερομηνία ισχύος της παρούσης 
σε ποσοστό έως 7%  επί της  τιμής του αμέσως προη-
γούμενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή του στο αμέσως 
προηγούμενο δελτίο τιμών είναι υψηλότερη του μέσου 
όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των 
κρατών - μελών της Ευρωζώνης, και με κατώτατο όριο 
τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών 
τιμών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης. Φάρμακα 
αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομέ-
νων τους με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή 
ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των 
φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας 
των δεδομένων τους των οποίων το Κόστος Ημερήσιας 
Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμη-
λότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό.»

«6. Η τιμή φαρμάκου αναφοράς εντός της περιόδου 
προστασίας των δεδομένων του δεν αυξάνεται στην 
πρώτη ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας τροποποίησης»

2) Στο άρθρο 7 τροποποιείται και αντικαθίσταται η 
παράγραφος 4 και προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«4. Η τιμή φαρμάκου αναφοράς μετά τη λήξη της πε-
ριόδου προστασίας των δεδομένων του μειώνεται σε 
κάθε ανατιμολόγηση μετά την ημερομηνία ισχύος της 
παρούσης σε ποσοστό έως  7% επί της τιμής του αμέσως 
προηγούμενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή του στο 
αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι υψηλότερη του 
μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών 
των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, και με κατώτατο 
όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών 
τιμών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης. Φάρμακα 
αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των 
δεδομένων τους με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μι-
κρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται. 

Οι τιμές των φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της 
περιόδου προστασίας των δεδομένων τους των οποίων 
το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας κατά την ανατιμολόγη-
ση προκύπτει χαμηλότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται 
μέχρι το όριο αυτό.

«6. Η τιμή φαρμάκου αναφοράς μετά τη λήξη της πε-
ριόδου προστασίας των δεδομένων του δεν αυξάνεται 
στην πρώτη ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας τροποποίησης».

3) Στο άρθρο 8 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η τιμή των φαρμάκων καθιερωμένης ιατρικής χρή-

σης δεν αυξάνεται στην πρώτη ανατιμολόγηση μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποίησης».

4) Στο άρθρο 9 τροποποιείται και αντικαθίσταται η 
παράγραφος 3 και προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«3. Η τιμή των φαρμάκων συνδυασμών γνωστών δρα-
στικών ουσιών μειώνεται σε κάθε ανατιμολόγηση μετά την 
ημερομηνία ισχύος της παρούσης σε ποσοστό έως 7% επί 
της τιμής του αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών, εφό-
σον η τιμή τους στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών, 
είναι υψηλότερη του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων 
διαφορετικών τιμών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, 
και με κατώτατο όριο τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων 
διαφορετικών τιμών των κρατών -μελών της Ευρωζώνης. 
Φάρμακα συνδυασμών δραστικών ουσιών με Κόστος Ημε-
ρήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν 
ανατιμολογούνται. Οι τιμές των φαρμάκων συνδυασμών 
δραστικών ουσιών των οποίων το Κόστος Ημερήσιας Θε-
ραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο 
από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό».

«5. Η τιμή των φαρμάκων συνδυασμών γνωστών 
δραστικών ουσιών δεν αυξάνεται στην πρώτη ανατι-
μολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας τρο-
ποποίησης».

5) Στο άρθρο 10 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η τιμή των γενοσήμων φαρμάκων δεν αυξάνεται 

στην πρώτη ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας τροποποίησης».

6) Στο άρθρο 11 τροποποιείται και αντικαθίσταται η 
παράγραφος 4 και προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«4. Η τιμή υβριδικού φαρμάκου μειώνεται σε κάθε 
ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης 
σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγού-
μενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή του στο αμέσως 
προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι υψηλότερη του μέσου 
όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των 
κρατών - μελών της Ευρωζώνης, και με κατώτατο όριο 
τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών 
τιμών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης. Υβριδικά 
φάρμακα με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο 
ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των 
υβριδικών φαρμάκων των οποίων το Κόστος Ημερήσιας 
Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμη-
λότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό.

«6. Η τιμή των υβριδικών φαρμάκων δεν αυξάνεται 
στην πρώτη ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας τροποποίησης».

7) Στο άρθρο 12 τροποποιείται και αντικαθίσταται η 
παράγραφος 4 και προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
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«4. Η τιμή του ως άνω φαρμάκου μειώνεται σε κάθε 
ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης 
σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγού-
μενου δελτίου τιμών, εφόσον η τιμή του στο αμέσως 
προηγούμενο δελτίο τιμών, είναι υψηλότερη του μέσου 
όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των 
κρατών - μελών της Ευρωζώνης, και με κατώτατο όριο 
τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τι-
μών των κρατών - μελών της Ευρωζώνης. Βιοομοειδή 
φάρμακα με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο 
ή ίσο των 0,20 ευρώ δεν ανατιμολογούνται. Οι τιμές των 
βιομοειδών φαρμάκων των οποίων το Κόστος Ημερήσι-
ας Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμη-
λότερο από 0,20 ευρώ μειώνονται μέχρι το όριο αυτό.»

«6. Η τιμή των βιο-ομοειδών φαρμάκων δεν αυξάνεται 
στη πρώτη ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας τροποποίησης.»

8. Στο άρθρο 14 τροποποιείται και αντικαθίσταται η 
παράγραφος 7 και προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«7. Η τιμή των ως άνω φαρμάκων μπορεί να μειώνε-
ται σε κάθε ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσης σε ποσοστό έως 7% επί της τιμής του αμέσως 
προηγούμενου δελτίου τιμών. Η τιμή των ως άνω φαρ-
μάκων δεν αυξάνεται στη πρώτη ανατιμολόγηση μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσης.»

«9. Η τιμή των ως άνω φαρμάκων δεν αυξάνεται στη 
πρώτη ανατιμολόγηση μετά την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας τροποποίησης».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις

1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι τρέχουσες διαδικασίες τιμολόγησης ή ανατιμο-
λόγησης διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. Δ3(α)/ΓΠ.78520 (4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ Γ5/63587/2015 

απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχα-

νισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρ-

μακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018» 

(Β΄ 1803).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 

(Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοι-

πές διατάξεις» (Α΄105) με το οποίο επεκτείνεται χρονικά 
ο σχετικός μηχανισμός και στα έτη 2019-2022.

3. Τις διατάξεις της παρ. ΣΤ΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων του 
Υπουργείου Υγείας» του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α΄ 94).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 άρθρο 90 «Κώδικας 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148, όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Την υπό στοιχεία Γ.Π. 110040/15.11.2012 υπουρ-
γική απόφαση «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών 
(Clawback) έτους 2012» (Β΄ 3034).

8. Την υπό στοιχεία Γ.Π. 110034/15.11.2012 υπουρ-
γική απόφαση «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών 
(Clawback) έτους 2013» (Β΄ 3035).

9. Την υπό στοιχεία Υ9/οικ.76818/9-8-2013 «Τροποποί-
ηση της υπό στοιχεία οικ. 110034/15-11-2012 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Μηχανισμός αυτομάτων 
επιστροφών (Clawback) έτους 2013» (Β΄ 3035).

10. Την υπό στοιχεία Υ9/οικ.38071/05-05-2014 με τίτ-
λο «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («Clawback») 
φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015» (Β΄ 1145).

11. Την υπ’ αρ. οικ.75520/14-08-2014 με τίτλο «Μηχα-
νισμός αυτόματων επιστροφών («Clawback») φαρμακευ-
τικής δαπάνης έτους 2014 και 2015» (Β΄ 2243).

12. Την υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/2015 με τίτλο 
«Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) 
φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018» 
(Β΄ 1803), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία Γ5(α)/50389/30.6.2017 (Β΄ 2254), με τις υπό στοι-
χεία Δ3(α)/63585/17.9.2018 (Β΄ 4065) και Δ3/ΓΠ49828/
6-8-2020 (Β΄ 3389).

13. Tην υπ΄αρ. 1602/2020 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της υπ’ αρ. 729/04-12-2020 συνεδρίασης αυ-
τού με θέμα: «Σχέδιο ΥΑ σχετικά με το ποσό της μηνιαίας 
φαρμακευτικής δαπάνης».

14. Το υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 78977/8-12-2020 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο, από το 
περιεχόμενο της προωθούμενης υπουργικής απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι δεν επηρεάζει τον τρόπο 
υπολογισμού του συνολικού clawback, αλλά τον τρόπο 
επιμερισμού του στους ΚΑΚ ή φαρμακευτικές εταιρείες. 
Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Την τροποποίηση της παρ. 4 του μόνου άρθρου της 

προαναφερόμενης υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/2015 
(12 σχετικής) (Β΄ 1803) ως εξής:

«4. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω υπολογίζεται 
σε εξαμηνιαία βάση η τελική υπέρβαση από το στόχο. 

Christina Al-Nofal
Highlight
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Το ποσό της υπέρβασης επιμερίζεται σε κάθε φαρμα-
κευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με βάση 
το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη φαρμακευ-
τική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε 
φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας 
υπολογίζεται από τον ΕΟΠΥΥ από τα πραγματικά στοιχεία 
του εξαμήνου που διαθέτει ο φορέας, από το σύστημα 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το σύστημα σά-
ρωσης συνταγών και αφορούν τα φάρμακα που αποδε-
δειγμένα έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ. Με βάση 
τα πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων φαρμάκων που 
έχουν αποδεδειγμένα αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ για 
το εξάμηνο του έτους, υπολογίζεται η συνολική δαπάνη 
των φαρμάκων κάθε φαρμακευτικής εταιρείας ή κατόχου 
άδειας κυκλοφορίας και από αυτή προκύπτει το μερί-
διο της στην δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. Για τον προσδιορισμό 
της δαπάνης κάθε φαρμακευτικής εταιρείας ή κατόχου 
άδειας κυκλοφορίας, αφαιρείται η συμμετοχή των ασφα-
λισμένων, ποσά που αφορούν νομοθετημένες εκπτώσεις 
και επιστροφές (rebates) της φαρμακευτικής εταιρείας ή 
του κατόχου άδειας κυκλοφορίας, ποσά που αφορούν 
οποιαδήποτε έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ προκύπτει μετά 
από σχετική συμφωνία, ποσά που αντιστοιχούν σε επι-
στροφές χονδρεμπορικού κέρδους από απευθείας πωλή-
σεις σε φαρμακοποιούς ή συνεταιρισμούς τους, ποσά που 
αφορούν σε περίθαλψη Ευρωπαίων Πολιτών και ο ΦΠΑ.

Από την 1.7.2020 και εξής το ποσό της υπέρβασης της 
φαρμακευτικής δαπάνης επιμερίζεται στις εταιρείες ή 
στους ΚΑΚ α) κατά 80 % με βάση τα τελικά μερίδια αγο-
ράς. Από το άθροισμα των ποσών για όλα τα προϊόντα 
προσδιορίζεται ο τελικός κύκλος εργασιών κάθε εται-
ρείας ή κατόχου άδειας κυκλοφορίας που προκύπτει 
από τη συνταγογράφηση για ασφαλισμένους του ΕΟ-
ΠΥΥ και από την κατάταξη όλων των εταιρειών και των 
κύκλων εργασιών τους για τον ΕΟΠΥΥ προκύπτουν τα 
τελικά μερίδια αγοράς και β) κατά 20% με βάση το με-
ρίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ, όπου ως μερίδιο 
ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος ανάπτυξης της εταιρείας 
προς άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων. Ως ανά-
πτυξη φαρμακευτικής εταιρείας λαμβάνεται η θετική 
διαφορά μεταξύ της τελικής καθαρής δαπάνης των προ-
ϊόντων που κατέχει η φαρμακευτική εταιρία ή ΚΑΚ κατά 
το τρέχον εξάμηνο αναφοράς και της τελικής καθαρής 
δαπάνης των ανωτέρω προϊόντων κατά το αντίστοιχο 

εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου σε 
αυτή την περίπτωση και του ποσού που έχει προκύψει 
από το Claw back, ανεξαρτήτως κατοχής και αντιπρο-
σώπευσης των προϊόντων στο εξάμηνο σύγκρισης. Το 
άθροισμα των ποσών για όλες τις εταιρείες που εμφανί-
ζουν θετική διαφορά (ανάπτυξη εταιρείας) είναι η βάση 
για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης.

Από την 1.7.2020 και εξής για τα γενόσημα φάρ-
μακα, όπως ορίζονται από τον ΕΟΦ με αναφορά στη 
νομική βάση των γενοσήμων φαρμάκων κατά το συν-
δυασμό των διατάξεων της υπουργικής απόφασης υπ’ 
αρ. 32221/2013 (Β΄ 1049) σε συμμόρφωση της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ, τα φάρμακα αναφοράς για τα οποία έχει 
λήξει η περίοδος προστασίας των δεδομένων τους
(off-patent φάρμακα) καθώς και για χρονικό διάστημα 
από 1.7.2020 έως 31.8.2020 για τα εμβόλια που έχουν 
ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, το ποσό 
της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης επιμερί-
ζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ μόνον με βάση τα τε-
λικά μερίδια αγοράς, όπως προσδιορίζεται στο υπό α) 
ανωτέρω στοιχείο. Ως φάρμακα αναφοράς (off- patent) 
νοούνται όλα τα φάρμακα αναφοράς μετά την τεκμηριω-
μένη λήξη της προβλεπόμενης δεκαετούς ή ενδεκαετούς 
περιόδου προστασίας των δεδομένων τους, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1049). Ο χαρα-
κτηρισμός ενός φαρμάκου ως γενοσήμου φαρμάκου ή 
φαρμάκου αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προ-
στασίας των δεδομένων του γίνεται από τον ΕΟΦ, με 
αναφορά στη νομική βάση σύμφωνα με την οποία χορη-
γείται η άδεια κυκλοφορίας του. Ο ΕΟΦ υποχρεώνεται να 
αποστέλλει σε μηνιαία βάση στον ΕΟΠΥΥ κατάλογο με τα 
γενόσημα φάρμακα και σε τριμηνιαία βάση κατάλογο για 
τα φάρμακα για τα οποία έχει λήξει η περίοδος προστα-
σίας των δεδομένων τους, ανά εννιαψήφιο κωδικό ΕΟΦ».

Η παρούσα ισχύει από την 1 Ιουλίου 2020.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/ 

2015 (Β΄ 1803) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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*02055111512200008*

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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