
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 
2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από 
τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για 
την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβε-
βλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισα-
γωγείς, διανομείς/προμηθευτές.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    138951/Ν1 (1)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.  682/1977 (Α΄244) σε συνδυασμό με τον 

ν. 4713/2020 (Α΄147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» (Α΄222), 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες δια-
τάξεις» (Α΄18) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013» (Α΄107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄193) και την παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α΄268), το 
άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» 
(Α΄8) και το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορι-
κών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄118).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄109), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό 
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).

4. Την υπ΄ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική από-
φαση (Β΄756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄3324) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 
υπουργική απόφαση (Β΄1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... 
χαρακτήρα» (Β΄1157).

7. Την υπ΄ αρ. 7851/93/3-12-1996 απόφαση της Νο-
μαρχίας Ανατολικού Τομέα Αθηνών για χορήγηση άδειας 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχο-
λικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) στην ΤΣΙ-
ΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ.

8. Την από 13-2-2020 αίτηση της ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπι-
αγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/09-09-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄8).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην 
ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης-Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυ-
ναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) νηπίων. Επισημαίνεται 
ωστόσο ότι η δυναμικότητα της αίθουσας διδασκαλίας 
διαμορφώνεται στα δέκα εννέα (19) νήπια, καθώς αυτή 
είναι η δυναμικότητα του αύλειου χώρου.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΤΣΙΓΚΟΛΕΛΕΤΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Κολο-
κοτρώνη 31 στο Ν. Ηράκλειο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενικής Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Ι

Αριθμ. 139586/Ν1 (2)     
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.  682/1977 (Α΄244) σε συνδυασμό με τον 

ν. 4713/2020 (Α΄147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής ... 2013-2016» (Α΄222), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις» (Α΄18) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013» (Α΄107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄193) και την παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α΄268), το 
άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» 
(Α΄8) και το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄118).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄109), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό 
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).

4. Την υπ΄ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική από-
φαση (Β΄756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση... και ΝΠΔΔ» (Β΄3324) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 
υπουργική απόφαση (Β΄1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... 
χαρακτήρα» (Β΄1157).

7. Την υπ΄ αρ. 17826/24-9-2020 απόφαση του Δήμου 
Βύρωνα.

8. Την από 20-5-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/30341/03-08-2020 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β΄8).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ STEP 
BY STEP ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» άδεια 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

- Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία 
(1) αίθουσα διδασκαλίας, στον πρώτο όροφο με δυνα-
μικότητα είκοσι οκτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ STEP BY STEP ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗ-
ΣΗΣ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της Λεωφόρου 
Καρέα 39, στο Βύρωνα Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Τζέϋν 
Βανέσσα Φλέτσερ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενικής Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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    Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 61931 (3)
Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2020, 
για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την παροχή 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον 
ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε κυρίως με 
το άρθρο 34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός-Bιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄241).

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 λοιπές 
διατάξεις» (Α΄105).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄148).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-

πουργών» (Α΄121).
6. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιο-

τήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄156).
7. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.50807/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Διορισμός 

Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 620).
8. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 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).

9. Tην υπ΄αρ. 1295 απόφαση της 713ης/01-10-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
10. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 62696/06-10-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4280/2014, σύμφωνα με την οποία με 
την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, 
σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2020, για 
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισαγωγείς, 
διανομείς/προμηθευτές, προσδιορίζονται, σε εξαμηνιαία βάση, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 2020

ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 2020

Α

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 139.500.000,00€ 279.000.000,00 €

Α1 Υ.Ν.Ι.Κ.-ΝΟΣΗΛΙΑ 92.750.000,00 € 185.500.000,00 €

Α2 Υ.Ν.Ι.Κ.-ΝΟΣΗΛΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 1.750.000,00 € 3.500.000,00 €

Α3 Υ.Ν.Ι.Κ.-ΝΟΣΗΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 20.000.000,00 € 40.000.000,00 €

Α5 Υ.Ν.Ι.Κ.-ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6.000.000,00 € 12.000.000,00 €

Α6 Υ.Ν.Ι.Κ.-ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 7.000.000,00 € 14.000.000,00 €

Α7 Υ.Ν.Ι.Κ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 12.000.000,00 € 24.000.000,00 €

Β

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 36.000.000,00 € 72.000.000,00 €

B1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

33.000.000,00 € 66.000.000,00 €

B2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

3.000.000,00 € 6.000.000,00 €
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Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 26.000.000,00 € 52.000.000,00 €

Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ 206.750.000,00 € 413.500.000,00 €

Ε1Α Υ.Δ.Ε.Π.-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 110.000.000,00 € 220.000.000,00 €

Ε1Β Υ.Δ.Ε.Π.-ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ CA ΜΑΣΤΟΥ 1.750.000,00 € 3.500.000,00 €

Ε2α Υ.Δ.Ε.Π.-ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 1.500.000,00 € 3.000.000,00 €

Ε2β Υ.Δ.Ε.Π.-ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 5.500.000,00 € 11.000.000,00 €

Ε3 Υ.Δ.Ε.Π.-ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 3.500.000,00 € 7.000.000,00 €

Ε4Α Υ.Δ.Ε.Π.-CTs 12.500.000,00 € 25.000.000,00 €

Ε4Β Υ.Δ.Ε.Π.-MRI 28.000.000,00 € 56.000.000,00 €

Ε5Α Υ.Δ.Ε.Π.-ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 21.000.000,00 € 42.000.000,00 €

Ε5Β Υ.Δ.Ε.Π.-ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 5.000.000,00 € 10.000.000,00 €

Ε6 Υ.Δ.Ε.Π.-ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 3.750.000,00 € 7.500.000,00 €

Ε7 Υ.Δ.Ε.Π.-PET/CTs 1.250.000,00 € 2.500.000,00 €

Ε8 Υ.Δ.Ε.Π. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟ 4.000.000,00 € 8.000.000,00 €

Ε9 Υ.Δ.Ε.Π.-ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 6.950.000,00 € 13.900.000,00 €

Ε10 Υ.Δ.ΕΠ.-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2.050.000,00 € 4.100.000,00 €

ΣΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 36.250.000,00 € 72.500.000,00 €

Στ.1 Υ.Φ.-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 35.500.000,00 € 71.000.000,00 €

Στ.2 Υ.Φ.-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 750.000,00 € 1.500.000,00 €

Η

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 40.000.000,00 € 80.000.000,00 €

Η1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.500.000,00 € 5.000.000,00 €

Η2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 37.500.000,00 € 75.000.000,00 €

Θ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 40.000.000,00 € 80.000.000,00 €

Ι

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 92.000.000,00 € 184.000.000,00 €

Ι1 Υ.Α.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 50.000.000,00 € 100.000.000,00 €

Ι2 Υ.Α.-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 15.500.000,00 € 31.000.000,00 €

Ι3 Υ.Α.-ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 12.500.000,00 € 25.000.000,00 €

Ι4 Υ.Α.-ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ 14.000.000,00 € 28.000.000,00 €

Κ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 8.750.000,00 € 17.500.000,00 €

Κ1 ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ 1.100.000,00 € 2.200.000,00 €

Κ2 ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΣΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΥ 7.650.000,00 € 15.300.000,00 €
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Λ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 96.650.000,00 € 193.300.000,00 €

Λ1 Y.Y.-ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 18.500.000,00 € 37.000.000,00 €

Λ3 Y.Y.-ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 13.500.000,00 € 27.000.000,00 €

Λ4Α
Υ.Υ.-ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΤΥΠΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

20.000.000,00 € 40.000.000,00 €

Λ4Β Υ.Υ.-ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ-
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι 12.500.000,00 € 25.000.000,00 €

Λ4Γ Υ.Υ.-ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ-
ΑΝΛΤΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 3.750.000,00 € 7.500.000,00 €

Λ7 Υ.Υ.-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ-ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 18.150.000,00 € 36.300.000,00 €

Λ9

Υ.Υ.-ΛΟΙΠΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
(ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΙΜΙΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΣΥΣ-
ΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Κ.Τ.Λ.)

10.250.000,00 € 20.500.000,00 €

Μ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 53.100.000,00 € 106.200.000,00 €

M1 Π.Π.-ΟΠΤΙΚΑ 23.500.000,00 € 47.000.000,00 €

Μ2 Π.Π.-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-
ΟΞΥΓΟΝΟ 17.500.000,00 € 35.000.000,00 €

Μ3α Π.Π.-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 4.000.000,00 € 8.000.000,00 €

Μ3β Π.Π.-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 2.500.000,00 € 5.000.000,00 €

M4Α Π.Π.-ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 4.500.000,00 € 9.000.000,00 €

M4Β Π.Π.-ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ 350.000,00 € 700.000,00 €

M4Γ Π.Π.-ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 750.000,00 € 1.500.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 775.000.000,00 € 1.550.000.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 776.500.000,00 € 1.553.000.000,00 €

2. Ειδικότερα η προκληθείσα δαπάνη της υποκατηγορίας «Α6-ΜΕΝΝ» προσδιορίζεται από το σύνολο της υπο-
βαλλόμενης δαπάνης νοσηλείας αν σε αυτή περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα (1) εκ των δύο (2) ημερήσιων νοση-
λίων ΜΕΝΝ που ορίζονται στον Ε.Κ.Π.Υ. (Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (Β΄ 4898), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει) ή ένα από τα ΚΕΝ του κάτωθι πίνακα:

ΚΩΔΙΚ.ΚΕΝ ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ01Α Νεογνό, που κατέληξε ή διακομίστηκε σε <5 ημέρες από την εισαγωγή με σημαντικές 
χειρουργικές επεμβάσεις

Τ03Α Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνό με βάρος εισαγωγής 1000-1499 gr

Τ04Α Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr

Τ05Α Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr

Τ06Μ Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr με πολλαπλά μείζονα 
προβλήματα

Τ06Χ Σημαντική χειρουργική επέμβαση σε νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς πολλαπλά 
μείζονα προβλήματα

Τ20Χα Νεογνό που κατέληξε ή διακομίστηκε σε <5 ημέρες από την εισαγωγή, χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση, νεογέννητο

Τ20Χβ Νεογνό που κατέληξε ή διακομίστηκε σε <5 ημέρες από την εισαγωγή, χωρίς σημαντική 
χειρουργική επέμβαση, όχι νεογέννητο

Τ21Α Νεογνό με βάρος εισαγωγής <750 gr

Τ22Α Νεογνό με βάρος εισαγωγής 750-999 gr

Τ23Α Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1000-1249 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση
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Τ24Α Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1250-1499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση

Τ25Μα Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με πολλαπλά 
μείζονα προβλήματα

Τ25Μβ Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με μείζον 
πρόβλημα

Τ25Μγ Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με άλλο 
πρόβλημα

Τ25Χ Νεογνό με βάρος εισαγωγής 1500-1999 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση χωρίς 
πρόβλημα

Τ26Μα Νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με πολλαπλά 
μείζονα προβλήματα

Τ26Μβ Νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με μείζον 
πρόβλημα

Τ26Μγ Νεογνό με βάρος εισαγωγής 2000-2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με άλλο 
πρόβλημα

Τ27Μα Νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με πολλαπλά 
μείζονα προβλήματα

Τ27Μβ Νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με μείζον 
πρόβλημα

Τ27Μγ Νεογνό με βάρος εισαγωγής >2499 gr χωρίς σημαντική χειρουργική επέμβαση με άλλο 
πρόβλημα

3. Σε περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμε-
νων ορίων δαπάνης για το έτος 2020: α) από τους συμβε-
βλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας και β) από τους 
συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, το υπερ-
βάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ για την 
μεν περίπτωση Α΄ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες 
παρόχους υπηρεσιών υγείας στη δε περίπτωση Β΄ από 
τους κατασκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν παρά-
γεται στην Ελλάδα και διακινείται από τους ίδιους, είτε 
από τους εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, σε περί-
πτωση που το προϊόν εισάγεται, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 
(Α΄ 107). Ειδικότερα, στην περίπτωση Β΄ και για τις κα-
τηγορίες υπηρεσιών υγείας: i) Συμπληρώματα ειδικής 
διατροφής, ii) Υγειονομικό υλικό και τις υποκατηγορίες 
iii) «Ορθοπεδικά», iv) «Ορθοπεδικά επί παραγγελία», v) 
«Aκουστικά», vi) «Kοχλιακό εμφύτευμα» και vii) «Προθέ-
σεις», η υπέρβαση αναζητείται από τους κατασκευαστές, 
εισαγωγείς και διανομείς/προμηθευτές, οι οποίοι είναι 
καταχωρημένοι στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊό-
ντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
108 του ν. 4461/2017 (Α΄38), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. Η ενοικίαση των αναπνευστικών συσκευών, νο-
είται ως παροχή υπηρεσίας υγείας και η υποκατηγορία 
δαπάνης «Π.Π.-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΞΥΓΟΝΟ» 
εντάσσεται στην περίπτωση Α΄, όπως ορίζεται ανωτέρω.

4. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να προεισπράττει σε μηνιαία βάση, 
κατά το χρόνο εξόφλησης του μήνα δαπάνης των συμβε-
βλημένων με αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας και μέχρι 
το χρόνο έκδοσης των διοικητικών πράξεων βεβαίωσης 
των ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback), ποσοστό 
ίσο με το 70% του συνολικού ποσού αυτόματης επιστρο-

φής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν τον έλεγχο και 
την τελική εκκαθάριση της προκαλούμενης από αυτόν 
δαπάνης. Το ανωτέρω εκφράζεται μαθηματικά ως εξής:

Ποσό παρακράτησης = 0,70 x (Ei x Yi)
όπου Εi ορίζεται ως: η προκαλούμενη μηνιαία δαπάνη 

μετά rebate του συνόλου της i υποκατηγορίας παρεχό-
μενης υπηρεσίας υγείας-Το μηνιαίο όριο δαπάνης της i 
υποκατηγορίας του συνημμένου πίνακα Α διά την προ-
καλούμενη μηνιαία δαπάνη μετά το rebate του συνόλου 
της i υποκατηγορίας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας, ενώ 
Υi ορίζεται ως: η μηνιαία προκαλούμενη δαπάνη του συμ-
βεβλημένου παρόχου για την υποκατηγορία i, όπου i =
1, 2, ... n, αναφέρεται στις διαφορετικές υποκατηγορίες 
υπηρεσιών υγείας που δύναται να υποβάλει δαπάνη ένας 
πάροχος.

Σε επίπεδο εξαμήνου υπολογίζεται και βεβαιώνεται 
το οριστικό ύψος του ποσού αυτόματης επιστροφής 
(clawback) που αναλογεί σε κάθε πάροχο. Η διαφορά 
των εισπραχθέντων ποσών clawback από το συνολικό 
ποσό επιστροφής εισπράττεται σε δώδεκα (12) μηνιαίες 
δόσεις. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο 
υπόχρεος σε ποσό αυτόματης επιστροφής είτε δεν είναι 
συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ είτε διακόψει τη σύμβασή 
του, τότε αποστέλλεται από τον Οργανισμό ενημερωτικό 
σημείωμα με το συνολικό ποσό clawback προς εξόφληση 
στον υπόχρεο, καθώς και κωδικός ηλεκτρονικής πληρω-
μής στον οποίο έχει την υποχρέωση, εντός ενός μήνα 
από την ημερομηνία αποστολής σε αυτόν του ανωτέρω 
σημειώματος, να καταβάλει το υπολειπόμενο ποσό είτε 
εφάπαξ είτε σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, όπου η κάθε 
δόση θα πρέπει να καταβάλεται μέχρι και την τελευταία 
ημερολογιακή ημέρα εκάστου μήνα. Σε περίπτωση μη 
έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των ως άνω δόσε-
ων, το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ. 
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Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις 
περί αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσόδων κατά 
τον Κ.Ε.Δ.Ε. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει 
την 1η Νοεμβρίου 2020.

5. Στα ανωτέρω όρια συμπεριλαμβάνεται και ο Φό-
ρος Προστιθέμενης Αξίας, σε όποιες κατηγορίες αυτός 
προβλέπεται.

6. Κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1γ του άρθρου 34 του 
ν. 4447/2016 (Α΄241) και σε περίπτωση που σε κάποια 
υποκατηγορία δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστρο-
φής για το εξάμηνο, τότε το ποσό μεταφέρεται αυξάνο-
ντας αντίστοιχα το εξαμηνιαίο όριο της κύριας κατηγορίας 
ή κύριας υποκατηγορίας εάν αποτελεί υποδιαίρεση αυτής. 

Το συνολικό ποσό που προκύπτει αθροιστικά για 
μία κύρια κατηγορία ή κύρια υποκατηγορία από την 
ανωτέρω διαδικασία, μεταφέρεται σε εκείνη την υπο-
κατηγορία, η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό 
αυτόματης επιστροφής εντός της κύριας κατηγορίας ή 
κύριας υποκατηγορίας σε περίπτωση υποδιαιρέσεων, 
για το εξάμηνο, το οποίο αφορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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*02045861610200008*

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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