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Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά καθώς, και
στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ο
Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.
Το σύνολο της πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι καταβλητέο έως τις 31-1-2022. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου
επόμενου μηνός.
Άρθρο 3
Υπολογισμός του αριθμού των δόσεων
Για το έτος 2020 ο αριθμός των δόσεων (D), υπολογίζεται ως εξής:
D=min (Y.O./max (0,05*M.M.T., 5000), 36)
Όπου στον ανωτέρω τύπο:
(Y.O.) είναι η υπολειπόμενη οφειλή της φαρμακευτικής
εταιρείας ή του Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών προϊόντων προς
τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2020 μετά από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας του συμψηφισμού με ισόποσες οφειλές
του ΕΟΠΥΥ.
(Μ.Μ.Τ.) είναι ο μέσος μηνιαίος τζίρος σε τιμές παραγωγού της φαρμακευτικής εταιρείας ή του Κ.Α.Κ., φαρμακευτικών προϊόντων για το έτος 2020. Στον ανωτέρω
τύπο έχει ενσωματωθεί το κριτήριο ότι η δόση πρέπει να
είναι ίση με το 5 % του Μ.Μ.Τ. και να μην τον ξεπερνάει,
εκτός αν είναι μικρότερη των 5.000 ευρώ.
Από την εφαρμογή της ανωτέρω εξίσωσης προκύπτει
ακέραιο νούμερο χωρίς δεκαδικά ψηφία μετά από τις
απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις. Η ελάχιστη τιμή που
μπορεί να λάβει το D είναι 1. Η μέγιστη τιμή που μπορεί
να λάβει το D είναι το 36 που αποτελεί και τον μέγιστο
αριθμό δόσεων της ρύθμισης.
Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που από τους ανωτέρω υπολογισμούς προκύπτει
ποσό δόσης κάτω από 5.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων μειώνεται κατά μία και γίνεται νέος υπολογισμός του
ποσού της δόσης.
Ο ανωτέρω τύπος δεν εφαρμόζεται για ποσά οφειλής
έως 9.999 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται εφάπαξ στην
πρώτη καταβολή από τις εταιρείες.
Οι δόσεις που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό είναι ισόποσες. Ωστόσο το ποσό της τελευταίας
δόσης μπορεί να αναπροσαρμοστεί κατάλληλα ώστε
να προκύπτει το τελικό ποσό της υφιστάμενης οφειλής
της φαρμακευτικής εταιρείας (Υ.Ο.).
Άρθρο 4
Απαλλαγές από προσαυξήσεις,
πρόσθετους φόρους, τόκους και πρόστιμα
Οι οφειλές που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση
απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει των κάτωθι
ευεργετημάτων κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου
11 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), μετά την εκούσια καταβολή
της πρώτης δόσης αυτής.
Μετά την υπαγωγή χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας οφειλών ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστι-
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κών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή
αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα
χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες,
τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται
υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης,
εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν
ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της
ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
Η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης δύναται να πραγματοποείται μέσω εντολής αυτόματης χρέωσης λογαριασμού με την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη σε
φορέα είσπραξης. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές
δεν επιβαρύνονται εφεξής με προσαυξήσεις ή τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής.
Άρθρο 5
Απώλεια της ρύθμισης - Ποινές
Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας
εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε
εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των
κατόχων άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών
προϊόντων ή των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον
ΕΟΠΥΥ, παύει αυτόματα η ισχύς της παρούσας ρύθμισης. Περαιτέρω, στην περίπτωση του προηγούμενου
εδαφίου τα φαρμακευτικά προϊόντα των Κ.Α.Κ. ή των
φαρμακευτικών εταιρειών απεντάσσονται από τον Κατάλογο Αποζημιούμένων Φαρμάκων του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010 με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Άρθρο 6
Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία
δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι πληρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης,
ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση
Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος χορήγησης
αποδεικτικού ενημερότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 40912 ΕΞ 2021
(2)
Λειτουργία των εφαρμογών «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

AIRETOS.GR

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
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τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119/1),
β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (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) και
ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ του Μέρους Α’ και της παρ. 19
του άρθρου 107,
γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
δ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
η)του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων
Φορέων» (Β’ 762).
4. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την
υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).
5. Την υπ’ αρ. 6810/9.3.2021 απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας
(Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο καθορισμός
της δυνατότητας έκδοσης ιδιωτικών εγγράφων με τη
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χρήση των ειδικών ηλεκτρονικών εφαρμογών «Ψηφιακή
Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού», που είναι προσβάσιμες μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.
gr-ΕΨΠ).
2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται τα
έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
νομικές οντότητες και απευθύνονται προς τους φορείς
του δημόσιου τομέα της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/
2020 (Α’ 184) και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Άρθρο 2
Πρόσβαση στην εφαρμογή
1. Χρήστες των ανωτέρω εφαρμογών είναι τα φυσικά
πρόσωπα που ενεργούν είτε για τον εαυτό τους ατομικά
είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή ως δικαστικοί συμπαραστάτες ή ως
επίτροποι ανηλίκου.
2. Η πρόσβαση των χρηστών γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020
(Α’ 184).
Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης εγγράφου
(εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου»)
και χαρακτηριστικά των ιδιωτικών εγγράφων
1. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή
«Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και μεταφορτώνει
το έγγραφο σε μορφή.pdf. Κατόπιν, το έγγραφο αποκτά τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 4727/2020. Συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου αποτυπώνεται ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης σε αλφαριθμητική
μορφή και σε μορφή QR και στο τέλος του εγγράφου
αποτυπώνεται η προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική
σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Στο τέλος του εγγράφου και κάτω από το όνομα του
εκδότη τίθεται από την εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» η ψηφιακή βεβαίωση της σύνταξης του
εγγράφου από το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποίησε την εφαρμογή κατόπιν ηλεκτρονικής επαλήθευσης
της ταυτότητάς του (αυθεντικοποίηση). Στην ψηφιακή
βεβαίωση περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο ΑΦΜ του εκδότη.
Άρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης ιδιωτικών εγγράφων
από περισσότερα φυσικά πρόσωπα
(εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού
Συμφωνητικού»)
1. Εάν το έγγραφο εκδίδεται από περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ο πρώτος κατά χρονική σειρά εκδότης εισέρχεται στην εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού
Συμφωνητικού», μεταφορτώνει το έγγραφο σε μορφή
.pdf και εισάγει σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής τον ΑΦΜ,
το όνομα και το επώνυμο των άλλων εκδοτών, ώστε οι
τελευταίοι να εισέλθουν στην εφαρμογή για την έκδοση
του ιδιωτικού εγγράφου. Οι τελευταίοι εισέρχονται στην
εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού», σύμφωνα με το άρθρο 2, επιλέγουν το υπό έκδοση
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ιδιωτικό έγγραφο και επιβεβαιώνουν μέσω ειδικής επιλογής την έκδοσή του και από τους ίδιους
2. Στο τέλος του εγγράφου και κάτω από το όνομα του
κάθε εκδότη τίθεται από την εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» η ψηφιακή βεβαίωση της
σύνταξης του εγγράφου από τα φυσικά πρόσωπα που
χρησιμοποίησαν την εφαρμογή κατόπιν ηλεκτρονικής
επαλήθευσης της ταυτότητάς τους (αυθεντικοποίηση).
Στην ψηφιακή βεβαίωση περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο ΑΦΜ κάθε εκδότη.
3. Κατόπιν, το έγγραφο αποκτά τα χαρακτηριστικά της
παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Συγκεκριμένα,
στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου αποτυπώνεται ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης
σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR. Στο τέλος
του εγγράφου και μετά την αυθεντικοποίηση και την
έκδοση του εγγράφου από τον τελευταίο κατά χρονική
σειρά εκδότη αποτυπώνεται η προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Άρθρο 5
Διακίνηση και ισχύς των ιδιωτικών εγγράφων
1. Τα ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται μέσω των
εφαρμογών της παρούσας διακινούνται ως ηλεκτρονικά έγγραφα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή ως έντυπα έγγραφα, σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Για τη διακίνηση είναι δυνατή και η χρήση των θυρίδων της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ), εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες.
2. Τα ανωτέρω έγγραφα έχουν την ίδια ισχύ με έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), επέχουν θέση έγγραφου τύπου κατά το άρθρο 160 του Αστικού Κώδικα
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς
της παρ. 2 του άρθρου 1 (φορείς-λήπτες) ως τέτοια. Οι
φορείς-λήπτες μπορούν να επαληθεύσουν το περιεχόμενο των εγγράφων που λαμβάνουν μέσω της εφαρμογής της παρούσας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
27 του ν. 4727/2020. Ειδικά όταν τα ανωτέρω έγγραφα
διακινούνται ως έντυπα έγγραφα, η επαλήθευση του περιεχομένου τους, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
είναι υποχρεωτική για τον φορέα-λήπτη τους.
3. Με τη θέση της προηγμένης ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας του Υπουργείου Ψηφιακής Δι-
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ακυβέρνησης, στην οποία εμπεριέχεται εγκεκριμένη
ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, τα ανωτέρω έγγραφα
αποκτούν βέβαιη χρονολογία. Η ημερομηνία έκδοσης
των εγγράφων αποτυπώνεται στην εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.
Άρθρο 6
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα
1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται
ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7
του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων - ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας
των εφαρμογών της παρούσας.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την
υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και
παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης
ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από
σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
3. Τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω των εφαρμογών
της παρούσας αποθηκεύονται στην θυρίδα του εκδότη
ή των εκδοτών. Για την τήρηση των ανωτέρω εγγράφων
στις θυρίδες ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του
ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849).
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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