
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Aριθμ. απόφ. 948/691/16.07.2020 
Ένταξη νέων σκευασμάτων ειδικής διατροφής 

στην αποζημίωση και καθορισμός τιμής αποζη-

μίωσης τους. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Περί συστάσεως του 

ΕΟΠΥΥ» (Α΄ 31).
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 

Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 38).

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.6049/23.1.2019 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας περί διορισμού του Προέδρου 
του ΕΟΠΥΥ (Υ.Ο.Δ.Δ. 30).

4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/ 
2016 (Α’ 241).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α’ 38).
6. Τις διατάξεις της παρ. 1α. του άρθρου 95 του 

ν. 4472/2017 (Α’ 74).
7. Τις διατάξεις της παρ. 8β. του άρθρου 97 του ν. 4486/ 

2017 (Α’ 115).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43).
9. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 κοινή 

απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας με θέμα: “Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19.06.2018 (Β΄ 2315) 
κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενι-
αίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», 
(Β΄ 4898) και ιδίως το άρθρο 10 και την υπό στοιχεία 
ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/7.3.2019 όμοια απόφαση τροποποίησής 
της (Β΄ 889).

10. Την υπ’ αρ. 484/462/18.4.2018 απόφαση του Δ.Σ. 
ΕΟΠΥΥ με θέμα «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυν-
σης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμή-
μα Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης 

Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμά-
των Ειδικής Διατροφής».

11. Την υπ’ αρ. 121/634/30.01.2020 απόφαση του Δ.Σ. 
ΕΟΠΥΥ με θέμα «Πλαίσιο των Διαδικασιών Εισαγωγής/
Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην Εφαρμογή 
του Μητρώου Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού 
και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής», (Β΄ 715).

12. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 5325/12.02.2019 από-
φαση του Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Προσθήκη νέων προϊόντων 
κατηγορίας “Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής” προς απο-
ζημίωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», η οποία δημοσιεύθηκε στο 
(Β΄ 953).

13. Την υπ΄ αρ. 736/624/19.12.2019 απόφαση του Δ.Σ. 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Καθορισμός τιμής αποζημίωσης θερμίδας 
(kcal) ή γραμμαρίου (gr) πρωτεΐνης για την αποζημίω-
ση σκευασμάτων ειδικής διατροφής και τροποποίηση 
της υπ’ αρ. οικ. 40026/ 29.09.2017 απόφασης, με θέμα 
“Καθορισμός τιμών αποζημίωσης στα εγκεκριμένα από 
τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής” (Β΄ 3492)», 
(Β΄ 22).

14. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/284/οικ.19389/14.07.2020 έγ-
γραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

15. Την προφορική εισήγηση της προϊσταμένης του 
Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης-Τιμολό-
γησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευ-
ασμάτων Ειδικής Διατροφής της ανωτέρω Διεύθυνσης, η 
οποία προσκόμισε περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τη δη-
μοσίευση σε ΦΕΚ των πινάκων για τα εγχωρίως παραγόμε-
να και τα εγχωρίως κυκλοφορούντα προϊόντα (πίνακας 2),
για τα οποία στοιχεία ενημερώθηκαν τα μέλη και αιτήθηκε 
την δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε ΦΕΚ.

16. Τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 

προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, 
ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει 
ομόφωνα:

Την ένταξη στην αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ των σκευα-
σμάτων ειδικής διατροφής που περιλαμβάνονται στους 
συνημμένους πίνακες 1 και 2 της παρούσας, σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται σε αυτόν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ   
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*02035242608200012*

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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