
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ 
ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636 Β΄/12-05-2017) 
κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορι-
σμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, 
αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για 
την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, πα-
ραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λι-
μνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις: α) ΔΔΠ0008470/0514Β΄ 
ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017) και 
β) ΔΔΠ0009186/0575Β΄ ΕΞ2017/13-06-2017 (ΦΕΚ 
Β΄2098/19-06-2017) όμοιες κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

2 Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) 
για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και 
τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη 
νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 
2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 (1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ 
ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636 Β΄/12-05-2017) 
κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορι-
σμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, 
αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για 
την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, πα-
ραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λι-
μνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις: α) ΔΔΠ0008470/0514Β΄ 
ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017) 
και β) ΔΔΠ0009186/0575Β΄ ΕΞ2017/13-06-2017 
(ΦΕΚ Β΄2098/19-06-2017) όμοιες κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, 

παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις 

των άρθρων 13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο 15 του ν. 4467/2017 και 15 και 31 αυτού ως ισχύουν.

2. Τις υπ’ αριθμ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος 
της 11/12-11-1929 (399 Α΄) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων 
Κτημάτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 23/27-1-2000 
(18 Α΄).

5. Τις υπ’ αριθμ. 1052758/1451/Β0010/10-4-2012, 
Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ2013/29-03-2013 και Δ10Β 
1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014, κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, περί απευ-
θείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος 
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 
ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015/
7-4-2015 (ΦΕΚ 578Β), κοινή υπουργική απόφαση Οι-
κονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλ-
λαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών 
και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, όπως τροποποιήθηκε με την 
ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/8-5-2015 (828Β) όμοια και με 
τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4384/23-4-2016 (ΦΕΚ 
78 Α΄) παρατάθηκε η ισχύς της έως 30-4-2017,

7. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

9. Την απόφαση ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016/14-11-2016 
(ΦΕΚ 3696 Β΄), απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ-
γού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

10. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1104503 ΕΞ2011/21-7-2011 
(ΦΕΚ 1670 Β΄) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών περί «Έναρξης λειτουργίας της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας».

11. Την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. 159/0004/24-2-2017 (ΦΕΚ 91/ 
Υ.Ο.Δ.Δ./28-2-2017) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Οικονομικών, περί διορισμού της Θεοπίστης 
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Πέρκα του Χαραλάμπους στη θέση της μετακλητής Γε-
νικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων όπως αυτός ισχύει.
13. Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08-10-2012 από-

φαση Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: Β43ΡΘ-ΤΑΦ).
14. Την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ0).
15. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (153 Α΄) «Για την προ-

στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς».

16. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/
Φ55/90224/54173/2922/956/21-3-2017 (ΦΕΚ 1100/Β΄/ 
30.03.2017) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

17. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ. 22063/747/3-5-2017 έγ-
γραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

18. Τις διατάξεις του π.δ. 104/2014 (171 Α) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 
ισχύει.

19. Τις διατάξεις του π.δ. 100/2014(167 Α΄) Οργανι-
σμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
όπως ισχύει.

20. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 172), όπως ισχύει.

21. Την αναγκαιότητα ενιαίας, πειθαρχημένης και απο-
τελεσματικής διαχείρισης, αλλά και προστασίας των κοι-
νόχρηστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποτα-
μών και καλύτερης αξιοποίησής τους.

22. Τις διατάξεις του π.δ. 198/2016 (ΦΕΚ 3722 Β΄) «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο».

23. Την αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ΕΞ2017/11-05-2017 
κοινή υπουργική απόφαση περί «Καθορισμού όρων, 
προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτο-
μερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 1636 Β΄/12-05-2017.

24. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0008470/0514Β΄ ΕΞ2017/
31-05-2017 (ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017) κοινή υπουρ-
γική απόφαση περί Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 
ΔΔΠ0007378/0454Β΄ ΕΞ2017/11-05-2017 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσε-
ων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και δι-
αδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών 
και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636 Β΄/12-05-2017).

25. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/
13-6-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2098/19-6-2017) κοινή υπουργική από-
φαση, περί Τροποποίησης της ως άνω (σχετικό 24) κοινής 
υπουργικής απόφασης, με αριθ. ΔΔΠ0008470/0514Β΄ 
ΕΞ2017/31-05-2017 (ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017), με την 
οποία τροποποιήθηκε η ως άνω (σχετικό 23) αρχική κοι-
νή υπουργική απόφαση.

26. Το από 26-6-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως Δη-
μόσιας Περιουσίας (αριθ. πρωτ. της Υπηρεσίας μας 

ΔΔΠ0009888/0624Β/27-6-2017), με πρόταση τροπο-
ποίησης της ισχύουσας κοινής υπουργικής απόφασης, 
ως προς τις προθεσμίες και συγκεκριμένα για παράταση 
των προθεσμιών που προβλέπονται στην τελευταία πα-
ραγράφου του άρθρου 6 αυτής.

27. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την αντικατάσταση της τελευταίας παραγράφου 
του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης με 
αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 
1636Β/12-05-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις ΔΔΠ0008470/0514Β΄ ΕΞ2017/31-05-2017 (ΦΕΚ 
Β΄1970/07-06-2017) και ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/
13-6-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2098/19-6-2017) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις, ως εξής:

«Ειδικά για τις μισθώσεις απλής χρήσης του 2017 θα 
πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις παραχώρησης 
για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους μέ-
χρι 07-7-2017 και να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι 
προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23-6-2017. Οι Δήμοι 
οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις 
για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση απευθείας 
παραχώρησης μέχρι 07-7-2017 από το Δήμο ή δεν έχει 
αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από 
το Δήμο μέχρι 23-6-2017, εντός των επόμενων 5 ημερών 
στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ.

Μέχρι 31-7-2017 οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. 
Οικονομικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις 
αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συμβάσεις 
παραχώρησης)».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα στις αριθ. 
ΔΔΠ0007378/0454Β΄ ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636 
Β΄/12-05-2017), ΔΔΠ0008470/0514Β΄ ΕΞ2017/31-05-
2017 (ΦΕΚ 1970Β΄/07-06-2017) και ΔΔΠ0009186/0575Β/
ΕΞ2017/13-6-2017 (ΦΕΚ 2098 Β΄/19-6-2017) αποφάσεις.

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

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Υφυπουργός Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναπληρωτής Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

I

    Αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231 (2)
Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) 

για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και 

τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη 

νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το 

έτος 2017.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
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α) Του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) «Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής 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 διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 3 παρ. 2.5.2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

γ) Του άρθρου 41 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

δ) Του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) «Χωρικός 
σχεδιασμός-Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

2) Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ/2314/2015 (Β΄ 2758) απόφα-
ση Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματης 
επιστροφής (Claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμα-
κευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του 
ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) 
για το έτος 2016», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
ΓΔΟΥ/29183/2016 (Β΄ 1123) απόφαση Υπουργού Υγείας 
με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ/2314/2015 
(Β΄ 2758) απόφασης Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχα-
νισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back) για τη νο-
σοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των 
φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμα-
κευτική δαπάνη) για το έτος 2016»».

3) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού 
των Δημόσιων Νοσοκομείων και του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), αποφασί-
ζουμε, αποφασίζουμε:

1. Η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το έτος 
2017, δεν μπορεί να υπερβεί τα 550 εκ. € από τα οποία 
492,1 εκ. € αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα 57,9 
εκ. € τον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό 
αυτό θα διαιρεθεί σε δύο μέρη στα δύο εξάμηνα του 
έτους 2017.

2. Στο τέλος κάθε εξαμήνου εάν η συνολική δαπάνη 
των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για νοσο-
κομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεπεράσει το προ-
καθορισμένο ποσό που αναφέρεται στη παράγραφο 1 
της παρούσας απόφασης και στην παρ. στ1 του άρθρου 
11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) όπως ισχύει, το υπερβάλλον 

ποσό πρέπει να επιστραφεί μέσω του μηχανισμού αυ-
τόματης επιστροφής (claw back), όπως αυτός περιγρά-
φεται στην υπ’ αριθμ. οικΓ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1803) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, όπως ισχύει. Η συνολική 
νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη προκύπτει από τις 
νοσοκομειακές τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων, 
μετά την αφαίρεση κάθε έκπτωσης και επιστροφής 
(rebates). To ποσό που θα προκύψει από το claw back, 
ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφο-
ρίας, αποτελεί έσοδο και εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 
5693 του προϋπολογισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων 
και του ΕΟΠΥΥ, τρέχοντος έτους. Το ποσό αυτό, καταβάλ-
λεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ταμειακής διαχείρι-
σης κάθε νοσοκομείου και του ΕΟΠΥΥ ή συμψηφίζεται 
από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες 
οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων.

3. Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής θα γίνεται 
σε εξαμηνιαία βάση. Το λογιστήριο κάθε νοσοκομείου 
θα ενημερώνει την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β) της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας για το 
σύνολο της δαπάνης.

4. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών (Τμήμα Β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών του Υπουργείου Υγείας μέσω των λογιστηρίων 
των Νοσοκομείων υπολογίζει και επιβάλλει το ποσό επι-
στροφής, στις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους 
αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ). 
Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για 
τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ ανά 
φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ.

5. Όταν οι φαρμακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι αδείας 
κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ), δεν συμ-
μορφωθούν με τους κανόνες της παρούσας απόφασης, 
διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση που αυτοί έχουν με 
τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να τακτοποιηθούν 
οι οφειλές τους.

6. Τα φάρμακα που προμηθεύονται τα Δημόσια νοσο-
κομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών δεν 
υπολογίζονται στη διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς 
της φαρμακευτικής εταιρείας ή του ΚΑΚ.

7. Για την υλοποίηση της παρούσας οι εμπλεκόμενοι 
φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμή-
μα Β) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουρ-
γείου Υγείας για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους 
έως τις 10 Αυγούστου, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 
αναφοράς έως τις 10 Μαρτίου (του επομένου έτους).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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


		2017-07-03T13:59:10+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




