
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοι-
χεία Υ9α/79323/15.9.2014 απόφασης του Υπουρ-
γού Υγείας, «Καθορισμός των περιπτώσεων 
υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπό-
κεινται σε προηγούμενη έγκριση (άρθρο 8 του 
ν. 4213/2013)» (Β΄ 2459).

2 Καθορισμός εισφοράς για τη συμμετοχή της Ελ-
λάδας στη συμφωνία για το δορυφορικό σύστη-
μα έρευνας και διάσωσης, COSPAS  - SARSAT για 
το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2281 (1)
Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοι-

χεία Υ9α/79323/15.9.2014 απόφασης του Υπουρ-

γού Υγείας, «Καθορισμός των περιπτώσεων 

υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπό-

κεινται σε προηγούμενη έγκριση (άρθρο 8 του 

ν. 4213/2013)» (Β΄ 2459).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 2 και το άρθρο 8 του 

ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 
περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
(L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 261).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 38).

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

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

7. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄ 156).

8. Την υπό στοιχεία Υ4ε/130675/14.10.2008 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Αύξηση τιμολογίου νοσηλίων 
Ιδιωτικών Κλινικών της χώρας» (Β΄ 2115). 

9. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.18051/27.3.2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομι-
κών «Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/27.7.2011 
κοινής υπουργικής απόφασης «Κλειστά Ενοποιημένα 
Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» ΦΕΚ 1702/
Β΄/2011, όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε με την αριθ. 
Υ4α/ οικ.13740/27.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση 
«Τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ.85649/27.7.2011 κοινής 
υπουργικής απόφασης “Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια 
και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ” (ΦΕΚ 1702/Β΄/2011)» 
(ΦΕΚ 940/Β΄/2012)» (Β΄ 946), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία Υ4α/οικ.105494/23.11.2012 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας (Β΄ 3096), με την υπό 
στοιχεία Υ4α/οικ.50142/6.6.2014 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β΄ 1474), την υπό 
στοιχεία Α3(γ)/οικ.76490/21.10.2016 κοινή απόφαση 
των Αναπληρωτών Υπουργών Υγείας και Οικονομικών 
(Β΄ 3395) και την υπό στοιχεία Α3(γ)/οικ.1846/24.1.2017 
κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονο-
μικών και Υγείας (Β΄ 117). 

10. Την υπό στοιχεία Υ9α/76908/11.9.2014 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, «Διοικητικές διαδικασίες για τη 
χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
(άρθρο 9 του ν. 4213/2013)» (Β΄2425). 

11. Την υπό στοιχεία Υ9α/87340/16.10.2014 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Γενικές αρχές για 
τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστρα-
φούν σε ασφαλισμένο στα πλαίσια της διασυνοριακής 
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υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 7 του ν. 4213/2013)» 
(Β΄ 2774). 

12. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1.11.2018 κοινή 
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με 
αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19.6.2018 (Β΄ 2315) κοινής 
υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονι-
σμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”» (Β΄ 4898), όπως 
ισχύει. 

13. Την υπ’ αρ. 1723 απόφαση της 737ης/30.12.2020 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
η οποία διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία ΔΑ4/Δ-1/
οικ.1078/13.1.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διεθνών 
Ασφαλιστικών Σχέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

14. Την υπό στοιχεία Β2Β/Γ.Π.6405/28.1.2021 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία, 
με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
Υ9α/79323/15.9.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας, 
η οποία πλέον έχει ως ακολούθως:

Οι περιπτώσεις των παθήσεων ασφαλισμένων, των 
οποίων η αίτηση ή η έγγραφη αξίωση για χρήση δια-
συνοριακής προγραμματισμένης περίθαλψης υπόκει-
νται σε πρότερη έγκριση, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
προβλεπόμενες εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 4213/2013 (Α΄ 261), είναι οι ακόλουθες:

Εκείνες των οποίων η θεραπεία χρήζει νοσοκομειακής 
περίθαλψης και απαιτεί τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
ή ανεξαρτήτως των ημερών διανυκτέρευσης απαιτεί τη 
χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και εκείνες που 

η θεραπεία τους παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο για τον 
ασθενή ή τον πληθυσμό.

Συγκεκριμένα, για τους ασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην 
κατηγορία αυτή υπάγονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
όσες περιπτώσεις - παθήσεις:

α) των οποίων η θεραπεία με τις ανάλογες ιατρικές 
πράξεις αντιστοιχούν με το σύστημα αποζημίωσης των 
Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.), που περι-
γράφονται στην υπό στοιχεία Υ4α/οικ.18051/27.3.2012 
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Οικονομικών (Β΄ 946) και έχουν Μέση Διάρκεια Νοσηλεί-
ας (Μ.Δ.Ν.) ίση ή μεγαλύτερη της μίας ημέρας,

β) των οποίων η θεραπεία, δεν έχει ανάλογη αντιστοί-
χιση με Κ.Ε.Ν., αλλά αποζημιώνεται με ημερήσιο νοσήλιο, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ4ε/130675/14.10.2008 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο-
νομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2115) και 
το άρθρο 16 («Εξαιρούμενα του Κ.Ε.Ν. και του ημερή-
σιου νοσηλίου που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.») της υπό 
στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινής απόφασης 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας 
(Β΄ 4898), τίθενται στην κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 
μόνο στην περίπτωση που κατά την έγγραφη εκτίμηση 
του παρόχου, χρήζει νοσηλείας με τουλάχιστον μία δι-
ανυκτέρευση,

γ) αναφέρονται στον κατάλογο ειδικών θεραπειών 
του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί ενιαίο και ανα-
πόσπαστο μέρος της παρούσας, και αντιστοιχούν με το 
σύστημα αποζημίωσης Κ.Ε.Ν ή με συμφωνημένη τιμή 
σύμβασης του παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Τα στοιχεία α και β της παρούσας τροποποιούνται σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις του εκάστοτε ισχύοντος Κανονι-
σμού Παροχών του οικείου φορέα παροχών ασθενείας 
σε είδος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος ειδικών θεραπειών, εξετάσεων και επεμβάσεων (χρήση εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υπο-

δομής ή ιατρικού εξοπλισμού) με υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 (1α) του 
ν. 4213/2013

i. Εμφύτευση συσκευών υποστήριξης καρδιάς (ΣΥΚ), βιολογικών αορτικών βαλβίδων, μη χειρουργική εμφύτευση 
συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών.

ii. Τοποθέτηση απινιδωτών και τοποθέτηση ή αντικατάσταση ειδικού τύπου βηματοδοτών - απινιδωτών «πρό-
ληψης - ανάταξης κολπικών αρρυθμιών.

iii. Τοποθέτηση εμφυτευόμενων συστημάτων (ηλεκτρικής διεγέρσεως νωτιαίου μυελού, εγκεφάλου και πνευμο-
νογαστρικού νεύρου - νευρομυϊκής διεγέρσεως - προγραμματιζόμενης υπαραχνοϊδούς χορήγησης κεκαθαρμένης 
μορφίνης και Baclofen - προσωρινά εμφυτεύματα για χαρτογράφηση εγκεφάλου.

iv. Τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και διαμερισματοποίηση στομάχου.
v. γ-Knife, x-Knife και Cyberknife.
vi. Εμφυτεύματα αποκατάστασης ακοής (π.χ. κοχλιακά εμφυτεύματα).
vii. Ιατρικές πράξεις ποζιτρονικής και αξονικής τομογραφίας PET/CT.
viii. Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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Αριθμ. 2811.17-1/12314/2021 (2)
Καθορισμός εισφοράς για τη συμμετοχή της Ελ-

λάδας στη συμφωνία για το δορυφορικό σύστη-

μα έρευνας και διάσωσης, COSPAS - SARSAT για 

το έτος 2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 του ν. 2013/1992 «Αποδοχή τροπο-

ποιήσεων του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος της διε-
θνούς σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής 
εν θαλάσση, 1974» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α΄ 28), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) της περ. κζ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 
«Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),

γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), 
όπως ισχύει,

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110),

στ) του ν. 4762/2020 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α΄ 251),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

η) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) ανασύστα-
σης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασίας του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής,

θ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει,

ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26), όπως ισχύει,

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

2. Το υπό στοιχεία 2811.17/1601/2021/11.1.2021 ΦΕΣ 
ΔΕΠΙΧ, έγγραφο με τη συνημμένη σ’ αυτό επιστολή εκ-
προσώπου COSPAS SARSAT, από την οποία προκύπτει το 
ύψος της εισφοράς της Ελλάδος για το έτος 2021.

3. Tην υπ’ αρ. 2811.23/347/2021/29.1.2021 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Α΄/Γρ. ΑΑΥ 
(Α/Α: 11354 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ), (ΑΔΑ:ΨΛΟ24653ΠΩ-Η1Ξ).

4. Το υπ’ αρ. 2811.8/11130/2021/12.2.2021 εισηγητικό 
Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α΄.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ύψους σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων 
ενενήντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (43.690,57 €) 
για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπι-
στεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής στον ΑΛΕ 2330101899 «Εισφορές 
σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς», του Ειδικού Φορέα 
(Ε.Φ.) 1041.502.0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής», αποφασίζουμε:

1. Kαθορίζουμε την εισφορά για τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στη Συμφωνία για το Δορυφορικό Σύστημα 
Έρευνας και Διάσωσης (COSPAS - SARSAT) για το έτος 
2021, σε εξήντα οχτώ χιλιάδες (68.000,00 CAD) δολά-
ρια Καναδά, ποσό μετατρεπόμενο, καθ’ υπολογισμό, στο 
συνολικό ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων 
ενενήντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (43.690,57 €).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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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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