
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της α’ αναθεώρησης του προϋπολογι-
σμού έτους 2021 της Ανώνυμης Εταιρείας Μονά-
δων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).

2 Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για φάρμα-
κο με την εμπορική ονομασία SPINRAZA για τις 
ποσότητες που θα διατεθούν από τα φαρμακεία 
του ΕΟΠΥΥ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Β2α/28286 (1)
Έγκριση της α’ αναθεώρησης του προϋπολογι-

σμού έτους 2021 της Ανώνυμης Εταιρείας Μο-

νάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 63 και 64Α του ν. 4270/2014 περί Δη-

μοσίου Λογιστικού (Α’ 143),
β) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314),
γ) της υποπαρ. Γ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/

2014 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, 
παρ. 2, του ν. 4262/2014 (Α’ 114),

δ) της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες Μετα-
κινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας» (Α’ 94), όπως 
ισχύει, και του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 110),

ε) τις διατάξεις του κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
στ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016  - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (Α’ 222), όπως 
έχει επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μό-
νου του ν. 4127/2013 (Α’ 50) και ισχύει, καθώς και του 
άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-

2018» (Α’ 117) καθώς και του μέρους Ζ’ του ν. 4472/2017 
«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2018-2021» (Α’ 74),

ζ) του κεφ. Ε’ του άρθρου 119  του ν. 4549/2018 
«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσι-
ονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105),

η) του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών (Α’ 213), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του 
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο-
τήτων των Υπουργείων» (Α’ 221),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181), 

ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει,

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

ιβ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής.... μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων» (Α’ 208),

ιγ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

ιδ) της υπό στοιχεία Β2α/83166/30.12.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας 
«Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2021 των φορέ-
ων του ΚΕΦ. Α΄ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Υγείας» 
(Β΄ 5915),

ιε) της υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32),

ιστ) της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
(Α΄  133) σε συνδυασμό με τους επείγοντες λόγους 
δημοσίευσης, διότι είναι επείγουσα ανάγκη ο φορέας 
Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε. να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία 
και την χρηματοδότηση των δράσεώς του.
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2. Την υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/09-01-2018 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - 
Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23),

3. Την από 08-04-2021 έως 20-04-2021 ηλεκτρονική αλληλογραφία του Υπουργείου Υγείας, το οποίο παρακολουθεί 
και κατευθύνει τους εποπτευόμενους φορείς για την κατάρτιση και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, 
εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει και τροποποιείται 
κάθε φορά,

4. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251),
5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 81261/16-12-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων 

του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους ομάδες λογαριασμών» 
(Α.Δ.Α.: Ψ0ΓΗ465ΦΥΟ- ΒΡΕ),

6. Το υπό στοιχεία 2/63168/ΔΠΓΚ/05-05-2021 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί έγκρισης 
χρήσης ταμειακών διαθεσίμων,

7. Τα υπ’ αρ. 2840/22-03-2021 και 4153/06-05-2021 έγγραφα της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. 
Α.Ε.),

8. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ.29094/11-05-2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας,

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την α’ αναθεώρηση του προϋπολογισμού έτους 2021 του φορέα Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων 
Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογα-
ριασμών - ΕSA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

Ανώνυμη Εταιρεία 
Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ 13.028.270 13.140.270
ΕΞΟΔΑ 12.978.270 13.440.270

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 50.000 -300.000

2. Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτού κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στον κατωτέρω πίνακα, που αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα, όπως συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων 
που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του κατωτέρω πινάκα, καθώς και να προβεί στις λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς τον σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. Δ3(α) 1431 (2)
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για φάρ-

μακο με την εμπορική ονομασία SPINRAZA για 

τις ποσότητες που θα διατεθούν από τα φαρμα-

κεία του ΕΟΠΥΥ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Της παρ. 2. του άρθρου 87 του ν. 4472/2017 «Συ-

νταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 
των διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσο-
πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-
2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).

Β. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 
(Α’ 6).

Γ. Του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλ-
λαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

Δ. Του ν. 4052/2012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ «Ρύθμιση θεμάτων 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέ-
ων» (Α’ 41).

Ε. Του ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομο-
θεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομι-
κής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 261).

ΣΤ. Tων άρθρων 247 έως 256 του ν. 4512/2018 «Ρυθ-
μίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 5),  όπως τροποποιήθηκαν με τα 
άρθρα 21 έως 25 του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα 
προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγεί-
ας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 161) και του άρθρου 51 του 
ν. 4633/2019.

Ζ. Του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων- Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).

Η. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

Θ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

Ι. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

2. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π. 84435/2019 απόφαση 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Δια-
πραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγ-
μάτευσης) με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (ΥΟΔΔ 1032), όπως ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Α1β/Γπ.οικ. 5238/2020 απόφαση 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή για την 
παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολο-
κλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
και τη δημιουργία Μητρώων ασθενών» (ΥΟΔΔ 57).

4. Την υπ’ αρ. 1662 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
(Συνεδρίαση 733/17-12-2020).

5. Το υπό στοιχεία ΔΒ4Ζ/Γ24/5οικ. 36594/29-12-2020 
έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ σχετικά με τη θέσπιση κλειστού 
προϋπολογισμού για το φάρμακο με την εμπορική ονο-
μασία SPINRAZA.

6. Το από 25-01-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 
Υπηρεσιών Υγείας και Προέδρου της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, προς τον 
Υπουργό Υγείας (υπό στοιχεία ΥΥ 29923/13- 05-2021).

7. Την Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 
σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον 
καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των 
εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας.

8. Το υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.32144/24-5-2021 έγγρα-
φο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα 
με το οποίο, από το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης 
δεν επιβαρύνεται πρόσθετα ο προϋπολογισμός του Οργα-
νισμού (ΕΟΠΥΥ), καθότι δεν αναμένεται πρόσθετη δαπά-
νη, ενώ σε περίπτωση τυχόν πρόσθετης δαπάνης εφαρ-
μόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) 
στο όριο πληρωμών της φαρμακευτικής δαπάνης αυτού. 
Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη θέσπιση κλειστού προϋπολογισμού για το φάρμακο 
με την εμπορική ονομασία SPINRAZA (δραστική ουσία 
nusinersen siodium), για το οποίο έχουν υπογραφεί σχε-
τικά συμφωνητικά με τους αντίστοιχους Κατόχους Άδειας 
Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης 
Τιμών Φαρμάκων του άρθρου 254 του ν. 4512/2018, για 
τις ποσότητες που θα διατεθούν από τα φαρμακεία του 
ΕΟΠΥΥ, ως εξής:
Από 1-7-2020 έως και 31-12-2020 ποσό ύψους 1.046.220,00 €.

Από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 ποσό ύψους 2.301.684,00 €.

Από 1-1-2022 έως και 31-12-2022 ποσό ύψους 2.301.684,00 €.

Από 1-1-2023 έως και 31-12-2023 ποσό ύψους 2.301.684,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

vassiliki.xenelli
Highlight

vassiliki.xenelli
Highlight
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*02024200706210008*

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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