
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμμετοχή της Ελλάδας στην Παγκόσμια Έκθεση 
EXPO 2025 OSAKA-KANSAI Ιαπωνίας.

2 Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλεί-
ας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστά-
σεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελλη-
νικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών 
υγείας, δυνάμει της παρ.  2 του άρθρου  86 του 
ν. 4745/2020 (Α’ 214).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2270 (1)
Συμμετοχή της Ελλάδας στην Παγκόσμια Έκθεση 

EXPO 2025 OSAKA-KANSAI Ιαπωνίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Την περ. (α) της παρ. 6 και την παρ. 10 του άρθρου 

4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

β) την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

γ) τον ν. 5562/1932 «Περί κυρώσεως της μεταξύ της 
Ελλάδος και διαφόρων άλλων Χωρών υπογραφείσης 
εν Παρισίοις την 22α Νοεμβρίου 1928 Συμβάσεως περί 
Διεθνών Εκθέσεων» (Α’ 221), καθώς και το άρθρο 13 του 
ν. 472/1976 «Περί κυρώσεως του εν Παρισίοις υπογρα-
φέντος την 30ην Νοεμβρίου 1972 Πρωτοκόλλου, τροπο-
ποιούντος την εν Παρισίοις την 22αν Νοεμβρίου 1928 
υπογραφείσαν Σύμβασιν περί των Διεθνών Εκθέσεων» 
(Α’ 305),

δ) το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 «Σύσταση φο-
ρέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 29), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 84 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

ε) το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με 
δ.τ. «Enterprise Greece Α.Ε.», όπως αυτές αντικαταστά-
θηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 4635/2019 
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

στ) τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, 
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας 
και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

ζ) τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

η) το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

θ) της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας 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 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ι) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια) την υπό στοιχεία Π461-50965/13.09.2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εξωτερικών «Αποδοχή παραίτησης 
και ορισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
“Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.”, με δ.τ. “Enterprise Greece Α.Ε.”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 763), 
την υπό στοιχεία Π46Ι-59349/09.10.2019 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ.: Π46Ι-
50965/20.09.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 763) απόφασης, αντικατά-
σταση και ορισμός Προέδρου και Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική Εται-
ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”, με δ.τ. 
“Enterprise Greece Α.Ε.”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 852), όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Π46Ι-64969/5.11.2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 950) και Π46Ι-20668/3.5.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 351) 
όμοιες αποφάσεις, την υπό στοιχεία Π461-40961/2-8- 2022
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Αποδοχή πα-
ραίτησης και μεταβατικός διορισμός εκτελεστικού μέ-
λους του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα του 
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Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας “Eλλη-
νική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε." με δ.τ. "Enterprise Greece A.E.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 676) και 
την υπό στοιχεία Π13-73596/30.12.2022 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών 
«Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Διεθνών Οι-
κονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου 
Εξωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1222).

2. Την υπ’ αρ. 6842/9337/16.03.2021 Ρηματική Διακοί-
νωση της Β6 Δ/νσης του Υπουργείου Εξωτερικών προς 
την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα με την οποία 
δηλώνεται η συμμετοχή της Ελλάδας στην «Παγκόσμια 
Έκθεση EXPO 2025 OSAKA» («World Expo 2025»).

3. Την άμεση ανάγκη ορισμού Έλληνα Γενικού Επι-
τρόπου της χώρας στην Παγκόσμια Έκθεση «ΕΧPO 
2025 OSAKA» (World Expo 2025) και του Αναπληρωτή 
αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συνθήκη των Πα-
ρισίων (1928), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
και η οποία διέπει τη λειτουργία του Διεθνούς Γραφείου 
Εκθέσεων (ΒΙΕ), αποφασίζουμε:

α. Εγκρίνουμε την επίσημη συμμετοχή της Ελλάδος 
στην Παγκόσμια Έκθεση «EXPO 2025», η οποία πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί στην Οσάκα της Ιαπωνίας, από 13 
Απριλίου 2025 έως 13 Οκτωβρίου 2025.

β. Ορίζουμε ως Γενική Επίτροπο (Commissioner 
General) της χώρας στην Παγκόσμια Έκθεση “EXPO 
OSAKA 2025” (World Expo 2025), τη Γενική Γραμματέα 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του 
Υπουργείου Εξωτερικών Βασιλική Λοΐζου του Αναστα-
σίου, ως ex officio Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ανώνυμης εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”, με δ.τ. “Enterprise Greece”.

γ. Ορίζουμε ως Αναπληρωτές Γενικούς Επιτρόπους 
(Deputy Commissioners General) της χώρας στην εν θέ-
ματι Παγκόσμια Έκθεση: α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ανώνυμης εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”, με δ.τ. “Enterprise Greece”, 
Μαρίνο Γιαννόπουλο του Παναγιώτη και β) την Εντεταλ-
μένη Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, Μπέττυ Αλεξανδρο-
πούλου του Ανδρέα. Οι ανωτέρω αναπληρώνουν στα κα-
θήκοντά του τον Γενικό Επίτροπο, όταν αυτός απουσιάζει 
ή κωλύεται, ενεργούντος εκάστου εξ αυτών ατομικά με 
μόνη την υπογραφή του.

δ. Ορίζουμε ως Διευθύντρια του Ελληνικού Περιπτέρου, 
την Προϊσταμένη της Δ/νσης Μεγάλων Εξαγωγέων και Προ-
βολής χώρας, της ως άνω εταιρείας, Άννα Τρυποσκούφη.

ε. Αναθέτουμε στην «Enterprise Greece» την οργά-
νωση της επίσημης συμμετοχής της χώρας μας στην εν 
λόγω Παγκόσμια Έκθεση, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής διαχείρισης και της νομικής υποστήριξης, 
στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργού Εξωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ   

 Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8163 (2)
Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοση-

λείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκα-

ταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο 

Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρε-

σιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 

του ν. 4745/2020 (Α’ 214). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις 

για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων 
του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του 
άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της 
πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 214), όπως η ισχύς της παρατάθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 5007/2022 (Α’ 241).

2. Το άρθρο πέμπτο της από 25.02.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊου» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

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

4. Τον ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν.4622/2019 (Α’ 133).

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

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 68/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 155).

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

10. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

11. Tην υπό στοιχεία Υ4α/οικ.105494/28.10.2012 
(Β’ 3096) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγεί-
ας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Υ4α/οικ.18051/27.3.2012 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 946) “Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. Υ4α/οικ. 85649/27.7.2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης ''Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο 
Νοσήλιο στο Ε.Σ.Υ.'' (Β’ 1702)”» (Β’ 3096).

12. Το υπ’ αρ. 20/08-04-2020 έγγραφο του Κέντρου 
Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπη-
ρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ) αναφορικά με το κόστος διαχείρι-
σης ασθενών με COVID-19.

13. Την υπ’  αρ. 1464 απόφαση της υπ’  αρ. 722ης/
06-11-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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14. Την υπ’ αρ. 2 απόφαση της 286ης/8.3.2021 συνε-
δρίασης της Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ.

15. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.66352/17-11-2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, 
«Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, 
κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των 
θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από 
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 
του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)» (Β’ 5941).

16. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας αποζημί-
ωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θερα-
πείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται 
στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών 
υγείας, λόγω των έκτακτων συνθηκών υγειονομικής κρί-
σης που συνεχιζόμενης πανδημίας.

17. Την υπό στοιχεία Β2β,Β1α/Γ.Π.7843/08-02-2023 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα 
με την οποία με την παρούσα απόφαση «προκαλείται 
οικονομική επιβάρυνση το ακριβές ύψος της οποίας δεν 
δύναται να προσδιοριστεί, καθώς θα εξαρτηθεί από τη 
διάθεση των ιδιωτικών κλινών, από το είδος και τη φύση 
των περιστατικών και το ποσοστό κάλυψης των διαθέ-
σιμων κλινών. Σε κάθε περίπτωση και με την παραδοχή 
της διάθεσης κλινών για 1000 ασθενείς που δεν πάσχουν 
από covid, σε περίοδο 2 μηνών, το κόστος αποζημίωσης 
των μη χειρουργικών περιστατικών που προκύπτει από 
την αλλαγή της μεθοδολογίας, εκτιμάται ότι θα είναι 
αυξημένο κατά 20,7%, ήτοι κατά 180.000€ περίπου και 
συνολικό κόστος στο 1.043.700€ ((6) σχετ.).Το ως άνω 
κόστος θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και 
θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0673.01Ε, 
σύμφωνα με το (7) σχετ. και σε περίπτωση που απαιτηθεί 
ενίσχυσή του, με επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν αποστολής σχετικού 
αιτήματος προς το ΓΛΚ για έκτακτη επιχορήγηση από 
το τακτικό ή ειδικό αποθεματικό του κρατικού προϋπο-
λογισμού», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αποζημίωση κλινών για τη 
νοσηλεία ασυμπτωματικών, 
θετικών στον COVID-19 ασθενών

1. Σε περίπτωση διάθεσης, εκ μέρους ιδιωτών παρό-
χων υγείας (ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών και Κέ-
ντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης), κλινών για τη 
νοσηλεία ασθενών ασυμπτωματικών, πλην όμως θετικών 
στον ιό COVID-19, οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται 
για τα ως άνω περιστατικά με το ημερήσιο νοσήλιο των 
ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή 
μισθολογικού κόστους 2,09, με εξαιρούμενα, όπως 
προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας 
(Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018), και εξαιρουμένης 
της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την 
αντιμετώπιση του COVID-19.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης 
πράξης αποδοχής της πρότασης εθελοντικής διάθε-
σης, του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για 

το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι 
διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται ως ανωτέρω, για το 
χρονικό διάστημα πραγματικής χρήσης τους.

3. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδι-
κασίας διακομιδής ασθενών, οι οποίοι εντάσσονται στο 
Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, καθώς και η έντα-
ξή τους στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται το 
ΕΚΑΒ.

4. Υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΕΚΑΒ δύ-
νανται να τίθενται τα ιδιωτικά ασθενοφόρα των ιδιωτών 
παρόχων υγείας, που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους 
στο Δημόσιο, χωρίς αντίτιμο αποζημίωσης.

Άρθρο 2
Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία 
ασθενών με COVID-19

1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους των ιδι-
ωτών παρόχων υγείας (ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινι-
κών) για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφα-
νίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται, 
σύμφωνα με τον μηχανισμό των Κλειστών Ενοποιημένων 
Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.), την κείμενη νομοθεσία και τον Ε.Κ.Π.Υ. 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018).

2. Η χρήση των διαγνώσεων νόσων ICD-10 και Κ.Ε.Ν. 
από την ομάδα διαγνώσεων νόσων και Κ.Ε.Ν. του ανα-
πνευστικού (ή και κατά περίπτωση ημερήσιο νοσήλιο) 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα, τις 
συνυπάρχουσες παθήσεις και επιπλοκές (αναπνευστικές, 
καρδιολογικές κ.ά.) του νοσηλευόμενου λόγω COVID-19 
ασθενούς και αποτυπώνονται στο φύλλο νοσηλείας και 
λοιπά ιατρικά έγγραφα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται 
η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών 
κλειστής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ειδικά, σε πε-
ρίπτωση συνυπαρχουσών παθήσεων και ανάλογα με 
τα κλινικά δεδομένα του ασθενούς και τις επιπλοκές 
του, είναι επιδεκτικοί εφαρμογής οι ακόλουθοι κωδικοί 
Κ.Ε.Ν.: Α22Μβ Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού 
με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες πα-
θήσεις - επιπλοκές ή του Α22Μα Λοιμώξεις/φλεγμονές 
του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματικές) 
συνυπάρχουσες παθήσεις.

3. Ο τρόπος χρέωσης των ανωτέρω Κ.Ε.Ν. εξειδικεύεται 
σύμφωνα με τα πραγματικά κλινικά δεδομένα του ασθε-
νή και το φύλλο νοσηλείας του κατά την είσοδο και έξοδό 
του από τη δομή του ιδιωτικού θεραπευτηρίου - κλινική.

4. Η αποζημίωση των ανωτέρω νοσηλευτικών περι-
στατικών πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντε-
λεστή 2,09 για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους, 
εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των 
ασθενών για την αντιμετώπιση του COVID-19.

5. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους Κέντρων 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας 
για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν 
συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα 
με το ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των 
Κ.Α.Α.-Κ.Ν. (π.δ. 187/2005, Α’ 231), προσαυξημένο κατά 
30 ευρώ για τη λήψη μέτρων προστασίας COVID-19 (χω-
ρίς εφαρμογή συντελεστή μισθολογικής προσαύξησης). 
Στην αποζημίωση των 30 ευρώ δεν περιλαμβάνονται τα 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6880 Τεύχος B’ 738/15.02.2023

Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία χορηγού-
νται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

6. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης 
πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζε-
ται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες ιδιωτικών θεραπευ-
τηρίΣΧΕΔΙωΟ ν/κλινικών και Κ.Α.Α. αποζημιώνονται με 
ημερήσιο νοσήλιο ιδιωτικών κλινικών προσαυξημένο 
με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, για το 
χρονικό διάστημα πραγματικής χρήσης τους.

7. Τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της 
παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά.

Άρθρο 3
Αποζημίωση κλινών για νοσηλεία 
ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια - κλινικές

1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέ-
ρους κλινικών/ιδιωτικών θεραπευτηρίων για τη νοση-
λεία κάθε άλλου περιστατικού (παθολογικού, πνευμο-
νολογικού κ.λπ.), πλην χειρουργικού, που δεν εμπίπτει 
στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας (δηλαδή ασθενών που 
δεν πάσχουν από COVID-19), το νοσηλευτικό περιστα-
τικό αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, 
με βάση το Κ.Ε.Ν. του περιστατικού, πλέον 180 ευρώ 
για ημερήσια αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού, 
πλέον 120 ευρώ για ημερήσιες λοιπές μισθολογικές 
δαπάνες, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018) ή το ημερήσιο νοσήλιο, 
πλέον 180 ευρώ για ημερήσια αποζημίωση του ιατρι-
κού προσωπικού, πλέον 120 ευρώ για ημερήσιες λοιπές 
μισθολογικές δαπάνες, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά 
τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018).

2. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέ-
ρους κλινικών/ιδιωτικών θεραπευτηρίων για τη νοση-
λεία χειρουργικού περιστατικού, που δεν εμπίπτει στα 
άρθρα 1 και 2 της παρούσας (δηλαδή ασθενών που δεν 
πάσχουν από COVID-19), το νοσηλευτικό περιστατικό 
αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με 
βάση το Κ.Ε.Ν. του περιστατικού, στο οποίο εφαρμό-
ζεται o συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με 
τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
(Β’ 4898/2018) ή το ημερήσιο νοσήλιο, στο οποίο εφαρ-
μόζεται ο συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με 
τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
(Β’ 4898/2018).

3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης 
πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Διοικητή της 
Υγειονομικής Περιφέρειας και για το χρονικό διάστημα 
χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες 
αποζημιώνονται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό 
διάστημα πραγματικής χρήσης τους και όχι μόνο της 
διάθεσής τους, όπως ορίζεται ανωτέρω. Υπεύθυνος 
για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας 
διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 
του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά. 
Το ΕΚΑΒ δύναται να ενεργοποιήσει ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα για τον συντονισμό της διαδικασίας με απόφαση 
του Προέδρου του ΕΚΑΒ.

Άρθρο 4
Αποζημίωση κλινών εντατικής θεραπείας 
για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά 
θεραπευτήρια κλινικές

1. Κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, η αύξηση 
έως 40% της δυναμικότητας των κλινών Μ.Ε.Θ. ανά ιδι-
ωτική κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μη-
χανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με απλή γνωστο-
ποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια 
στην οποία υπάγονται και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων 
του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες αυτές θα διατίθενται 
αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυ-
σμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της 
κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες Μ.Ε.Θ. υποχρεούνται να 
υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, 
άλλως θα καταργηθούν αυτοδικαίως.

2. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εντατικής θεραπείας 
εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας για τη νοσηλεία περι-
στατικών που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 2 της πα-
ρούσας, καθ’ υπέρβασιν του αριθμού των κλινών Μ.Ε.Θ. 
που διατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει σχετικών Μνημο-
νίων Συνεργασίας, το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημι-
ώνεται, ως εξής: α. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα 
Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης 
που ορίζεται σε αυτήν, η τιμή αποζημίωσης ορίζεται, 
εν είδει εύλογης αποζημίωσης χρήσης, στο εβδομήντα 
(70%) τοις εκατό του ημερήσιου νοσηλίου της παρ. 8 
του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018). 
β. Με την έναρξη διακομιδής και εισαγωγής ασθενών 
στις διατιθέμενες κλίνες Μ.Ε.Θ., η τιμή αποζημίωσης ορί-
ζεται στο ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 
του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018), προσαυξημένη 
με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09. Υπεύθυ-
νος για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας 
διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 του 
άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά.

3. Εξαιρούμενα της τιμής ημερήσιας αποζημίωσης 
Μ.Ε.Θ. ορίζονται τα κάτωθι: α) Ιατρικές Πράξεις - Θερα-
πεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκά-
θαρση, Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση). β) Φάρμακα 
που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: i. Αντινεο-
πλασματικά φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ορμόνες, 
ανταγωνιστές ορμονών κ.ά.), καθώς και φάρμακα που 
έχουν ένδειξη ως επικουρικά της χημειοθεραπείας. ii. 
Παρεντερικά αντιπηκτικά. iii. Αυξητικοί αιμοποιητι-
κοί παράγοντες (ερυθροποιητίνη, G-CSF κ.ά.). iv. Ινω-
δολυτικά και θρομβολυτικά φάρμακα. v. Ανθρώπινη 
φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση 
(IVIG) και ανθρώπινη αντι-D ανοσοσφαιρίνη. vi. Συστη-
ματικά δρώντες, ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες, 
όπως μονοκλωνικά αντισώματα, ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες. vii. Πα-
ρεντερικά κορτικοειδή. viii. Σκιαγραφικές ουσίες και 
ραδιοφάρμακα. ix. Υποκατάστατου επιφανειοδραστι-
κού παράγοντα. 
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x. Πλάσμα, υποκατάστατα και τα παράγωγα του πλά-
σματος. xi. Φάρμακα της παρ. 2α του άρθρου 12 του 
ν. 3816/2010. xii Παρεντερική διατροφή. xiii. Πλάσμα, 
τα υποκατάστατα και τα παράγωγά του.

4. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουρ-
γικής επέμβασης λόγω της κλινικής κατάστασης του 
ασθενούς που είναι στη Μ.Ε.Θ., τότε αυτή αποζημιώ-
νεται με την τιμή του ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, υπολογιζόμενη με συντελε-
στή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του Κ.Ε.Ν. 
(Β’ 3096/2012) συν τα εξαιρούμενα της παρούσας. Ο 
υπολογισμός αυτός εφαρμόζεται και στην τιμή του ημε-
ρήσιου νοσηλίου, όπως αυτό ισχύει, όταν γίνεται χρήση 
αυτού στα Κ.Ε.Ν. και στις περιπτώσεις που η νοσηλεία 
υπερβαίνει τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας του Κ.Ε.Ν. συν 
σε όλες τις περιπτώσεις τα εξαιρούμενα της παρούσας. 
Σε ειδικές επεμβάσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση 
Κ.Ε.Ν., τότε αποζημιώνεται ημερήσιο νοσήλιο με τα ανω-
τέρω εξαιρούμενα, τα ειδικά μοσχεύματα και ειδικά υλικά 
που είναι απαραίτητα για την διενέργεια μιας επέμβασης, 
καθώς και τα θεραπευτικά μέσα, εμφυτεύσιμα ή μη και 
προθέσεις. Δεν αποζημιώνονται υλικά μη κοστολογημέ-
νων ιατρικών πράξεων και υλικά μιας χρήσης, εφόσον 
υπάρχουν αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων.

5. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδι-
κασίας διακομιδής ασθενών από δημόσια νοσοκομεία 
σε τμήματα νοσηλείας ή και Μ.Ε.Θ. ιδιωτικών κλινικών 
ορίζεται το ΕΚΑΒ, κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέ-
ρωσής του για τη διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας 
και των κλινών Μ.Ε.Θ., καθώς και για το είδος των υπό 
διακομιδή νοσηλευτικών περιστατικών.

6. Η ανωτέρω διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλη-
μένων ιδιωτικών θεραπευτηρίων - κλινικών για τις κλίνες 
νοσηλείας και Μ.Ε.Θ. που θα διατεθούν στο ΕΚΑΒ, είναι καθ’ 
υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018) και 
οι σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δια-
κριτά και θα καλυφθούν με έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης, σύμ-
φωνα με το άρθρο πέμπτο της από 25-2-2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Άρθρο 4Α
Αποζημίωση ιατρικών πράξεων που 
παρασχέθηκαν στα Τμήματα Επειγόντων 
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Ιδιωτικών Κλινικών, 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
εφημεριών του Ε.Σ.Υ.

Οι ιατρικές πράξεις που εκτελέστηκαν σε δικαιούχους 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά την προσέλευση και διερεύνησή τους 
στα Τ.Ε.Π. Ιδιωτικών Κλινικών, οι οποίες εντάχθηκαν και 
συμμετείχαν στις εφημερίες του Ε.Σ.Υ. για την αντιμε-
τώπΣιΧΕΔΙΟση της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19, 
χωρίς να απαιτηθεί τελικά εισαγωγή για νοσηλεία, απο-
ζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς συμμετοχή του 
δικαιούχου.

Οι υποβολές των εν λόγω δαπανών είναι διακριτές και 
δεν υπόκεινται σε rebate & clawback. Κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος θα κα-
θοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 5
Αποζημίωση υπηρεσιών αποθεραπείας-
αποκατάστασης σε κλίνες που διαθέτουν 
τα Κ.Α.Α. - Κ.Ν.

1. H αποζημίωση των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. για υπηρεσίες αποθε-
ραπείας-αποκατάστασης σε ασθενείς μετά από νόσηση 
με COVID-19, ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευ-
τικής περίθαλψης των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. (π.δ. 187/2005, Α’ 231).

Προκειμένου ο ασθενής να παραπεμφθεί στα παρα-
πάνω κέντρα για αποκατάσταση απαιτείται να είναι κα-
ταγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 
και να έχει λάβει γνωμάτευση ιατρού σχετικής με την 
πάθηση ειδικότητας.

2. Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκεια της απο-
θεραπείας - αποκατάστασης καθορίζεται ανάλογα με 
τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας και το είδος της 
θεραπείας. Ο αρχικός χρόνος νοσηλείας σε Κ.Α.Α.-Κ.Ν. 
ορίζεται έως 30 ημέρες σύμφωνα με την ιατρική γνωμά-
τευση εισαγωγής του θεράποντος ιατρού και δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 60 ημέρες το χρόνο.

3. Τα ιδιωτικά Κ.Α.Α. - Κ.Ν. που έχουν διαθέσει κλίνες 
για τη νοσηλεία ασθενών με COVID- 19, δύνανται, για το 
χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται από την έγγρα-
φη πράξη αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας, κατόπιν έγγραφης τροποποίησης αυτής από τον 
ίδιο, να παρέχουν υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατά-
στασης και σε ασθενείς μετά από νόσηση με COVID-19, 
εφόσον διαθέτουν διακριτούς χώρους.

4. Η αποζημίωση των κλινών που διέθεσαν τα Κ.Α.Α. - 
Κ.Ν. και έγιναν αποδεκτές από τον Γενικό Γραμματέα 
Υπηρεσιών Υγείας για την παροχή υπηρεσιών σε ασθε-
νείς που δεν νοσούν από COVID-19 και νοσηλεύονται σε 
Δημόσιο Νοσοκομεία πραγματοποιείται σύμφωνα με 
το άρθρο 44 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β’ 4898/2018). 
Απαιτείται σχετική εισήγηση του Διοικητή της ΥΠΕ στο 
οποίο υπάγεται το Νοσοκομείο. Υπεύθυνος συντονι-
σμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθε-
νών ορίζεται το ΕΚΑΒ ακόμα και σε περίπτωση που 
η διακομιδή γίνει με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Το ΕΚΑΒ 
δύναται να ενεργοποιήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα 
για τον συντονισμό της διαδικασίας με απόφαση του 
Προέδρου του ΕΚΑΒ.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

1. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές, 
συμμετοχές επί των νοσηλίων, διαφορά θέσης νοσηλείας 
και κάθε άλλη δαπάνη.

2. Οι όροι ένταξης των ασθενών στα άρθρα 1 και 2 της 
παρούσας υλοποιούνται τηρουμένων των σχετικών δια-
τάξεων περί του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 
και την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων διαχείρι-
σης θετικών κρουσμάτων.
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3. Για τις ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες νοσηλευ-
τικής, ιατρικής περίθαλψης και αποζημίωσης χρήσης 
δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής 
(clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης 
(rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

4. Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβο-
λής των δαπανών, τον έλεγχο και την αποζημίωσή τους 
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον Οδηγό Ελέγχου και 
Εκκαθάρισης Δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ κάθε τυχόν 
περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής, 
ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών εξειδικεύεται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των ως άνω δαπανών από 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται σε ποσοστό 100%.

5. Η παρούσα ισχύει για όλες τις δαπάνες που θα 
υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αφορούν την παρο-
χή υπηρεσιών από 01-01-2023 έως και την 31η-3-2023 
δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 5007/2022 
(Α’ 241).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   
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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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