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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 9030
Προσθήκη παραρτήματος του άρθρου 49 της
με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018), με
περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011)
«Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/
17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή
σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».
3. Τη με αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 30/τ.ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού
του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

Αρ. Φύλλου 1046

4. Το άρθρο 49 της υπ΄ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4898/01.11.2018) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. 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)”».
5. Την με αριθμ. ΔΒ3Η/14/10-01-2019 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.
6. Την υπ' αριθμ. 225/542/21-02-2019 απόφαση του
Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε
στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποφασίζει:
Την προσάρτηση των συνημμένων πινάκων 1 και 2,
ως παράρτημα του άρθρου 49 «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ», της με αριθμ. ΕΑΛΕ/
Γ.Π.80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 4898/Β΄/2018), όπως ισχύει κάθε φορά.

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȰɆȺɆɃɉϰϵͨȺȵɆȰɅȵɉɈȻȾȰȵɅȻȺȵɀȰɈȰȴȵɆɀȰɈȻȾɏɁ
ȲȿȰȲɏɁͩɈȸɇɀȵȰɆȻȺɀ͘ɅɆɏɈ͘ȵȰȿȵͬȳ͘Ʌ͘ϴϬϭϱϳͬϬϭͲϭϭͲϮϬϭϴȾ͘ɉ͘Ȱ͘
;ɌȵȾϰϴϵϴͬȲʚͬϮϬϭϴͿ
ɅȻɁȰȾȰɇϭ
ȵȳȾȵȾɆȻɀȵɁȰ/ϭϬ
ϰϴ͘ϬȰȵɆȻɃȳɃɁɃɇȳȰȳȳɆȰȻɁȰ
ZϬϮȳȰȳȳɆȰȻɁȰ͕ɅɃɉȴȵɁɈȰɂȻɁɃɀȵȻɈȰȻȰȿȿɃɉ
>ϴϴȳȰȳȳɆȰȻɁɏȴȵɇɅɉɃȴȵɆɀȰ
Ȼϴϯ͘ϬȾȻɆɇɃȻɈɏɁȾȰɈɏȰȾɆɏɁɀȵȵɂȵȿȾɏɇȸ

ϱ

Ȼϴϯ͘ϮȾȻɆɇɃȻɈɏɁȾȰɈɏȰȾɆɏɁɀȵȵɂȵȿȾɏɇȸȾȰȻɌȿȵȳɀɃɁȸ

ϲ

>ϱϴȰȾɈȻɁɃȴȵɆɀȰɈȻɈȻɈȻȴȰ

ϳ

>ϱϵȱȿȿȵɇȴȻȰɈȰɆȰɍȵɇɈɃɉȴȵɆɀȰɈɃɇȾȰȻɈɃɉɉɅɃȴɃɆȻɃɉȻɇɈɃɉɅɃɉ
ɅɆɃȾȰȿɃɉɁɈȰȻȰɅɃȰȾɈȻɁɃȲɃȿȻȰ

ϴ

>ϴϵȵȿȾɃɇȾȰɈȰȾȿȻɇȸɇ

ϵ

>ϵϳȵȿȾɃɇɈɃɉȾȰɈɏȰȾɆɃɉɅɃɉȴȵɁɈȰɂȻɁɃɀȵȻɈȰȻȰȿȿɃɉ

ɲͬɲ
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Ϯϰ

ɈϮϬȺȵɆɀȻȾȰȾȰȻɍȸɀȻȾȰȵȳȾȰɉɀȰɈȰɈȸɇȵɂɏɈȵɆȻȾȸɇȵɅȻɌȰɁȵȻȰɇɈɃɉ
ɇɏɀȰɈɃɇ͕ɈɆȰɍȸȿɃɉ
ɈϮϭȺȵɆɀȻȾȰȾȰȻɍȸɀȻȾȰȵȳȾȰɉɀȰɈȰɈȸɇȵɂɏɈȵɆȾȸɇȵɅȻɌȰɁȵȻȰɇɈɃɉ
ɇɏɀȰɈɃɇ͕ȾɃɆɀɃɉ
ɈϮϮȺȵɆɀȻȾȰȾȰȻɍȸɀȻȾȰȵȳȾȰɉɀȰɈȰɈȸɇȵɂɏɈȵɆȻȾȸɇȵɅȻɌȰɁȵȻȰɇɈɃɉ
ɇɏɀȰɈɃɇ͕ɏɀɃɉȾȰȻȰɁɏȰȾɆɃɉ
ɈϮϯȺȵɆɀȻȾȰȾȰȻɍȸɀȻȾȰȵȳȾȰɉɀȰɈȰɈȸɇȵɂɏɈȵɆȻȾȸɇȵɅȻɌȰɁȵȻȰɇɈɃɉ
ɇɏɀȰɈɃɇ͕ȾȰɆɅɃɉȾȰȻȰȾɆȰɇɍȵȻɆɃɇ
ɈϮϰȺȵɆɀȻȾȰȾȰȻɍȸɀȻȾȰȵȳȾȰɉɀȰɈȰɈȸɇȵɂɏɈȵɆȻȾȸɇȵɅȻɌȰɁȵȻȰɇɈɃɉ
ɇɏɀȰɈɃɇ͕ȻɇɍɉɃɉȾȰȻȾȰɈɏȰȾɆɏɁ
ɈϮϱȺȵɆɀȻȾȰȾȰȻɍȸɀȻȾȰȵȳȾȰɉɀȰɈȰɈȸɇȵɂɏɈȵɆȻȾȸɇȵɅȻɌȰɁȵȻȰɇɈɃɉ
ɇɏɀȰɈɃɇ͕ɅɃȴɃȾɁȸɀȻȾȸɇȾȰȻȰȾɆɃɉɅɃȴɃɇ
ɈϮϵɍȸɀȻȾȰȾȰȻȺȵɆɀȻȾȰȵȳȾȰɉɀȰɈȰɇȵɅɃȿȿȰɅȿȵɇɅȵɆȻɃɍȵɇɈɃɉ
ɇɏɀȰɈɃɇ
ɈϵϱɃɎȻɀȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰȺȵɆɀȻȾɏɁ͕ɍȸɀȻȾɏɁȵȳȾȰɉɀȰɈɏɁΘ
ȾɆɉɃɅȰȳȸɀȰɈɏɁ
Ɉϯϰ͘ϬȾɆɉɃɅȰȳȸɀȰɈȰɈȸɇȾȵɌȰȿȸɇɀȵɁȵȾɆɏɇȸȻɇɈɏɁ
Ɉϯϰ͘ϭȾɆɉɃɅȰȳȸɀȰɈȰɈɃɉɈɆȰɍȸȿɃɉɀȵɁȵȾɆɏɇȸȻɇɈɏɁ
Ɉϯϰ͘ϮȾɆɉɃɅȰȳȸɀȰɈȰɈɃɉȺɏɆȰȾȰɀȵɁȵȾɆɏɇȸȻɇɈɏɁ
Ɉϯϰ͘ϯȾɆɉɃɅȰȳȸɀȰɈȰɈɏɁȾɃȻȿȻȰȾɏɁɈɃȻɍɏɀȰɈɏɁ͕ɈɃɉȾȰɈɏɈȵɆɃɉ
ɈɀȸɀȰɈɃɇɈȸɇɆȰɍȸɇȾȰȻɈȸɇɅɉȵȿɃɉɀȵɁȵȾɆɏɇȸȻɇɈɏɁ
Ɉϯϰ͘ϰȾɆɉɃɅȰȳȸɀȰɈȰɈɃɉȰɁɏȰȾɆɃɉɀȵɁȵȾɆɏɇȸȻɇɈɏɁ
Ɉϯϰ͘ϱȾɆɉɃɅȰȳȸɀȰɈȰɈɃɉȾȰɆɅɃɉȾȰȻɈȸɇȰȾɆȰɇɍȵȻɆɃɇɀȵɁȵȾɆɏɇȸ
ȻɇɈɏɁ
Ɉϯϰ͘ϲȾɆɉɃɅȰȳȸɀȰɈȰɈɃɉȻɇɍȻɃɉȾȰȻɈɃɉɀȸɆɃɉɀȵɁȵȾɆɏɇȸȻɇɈɏɁ

Ϯϱ

Ɉϯϰ͘ϳȾɆɉɃɅȰȳȸɀȰɈȰɈɃɉȳɃɁȰɈɃɇȾȰȻɈȸɇȾɁȸɀȸɇɀȵɁȵȾɆɏɇȸȻɇɈɏɁ

ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ

Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
Ϯϵ

Ɉϯϰ͘ϴȾɆɉɃɅȰȳȸɀȰɈȰɈȸɇɅȵɆȻɃɍȸɇɈȸɇɅɃȴɃȾɁȸɀȻȾȸɇȾȰȻɈɃɉȰȾɆɃɉ
ɅɃȴɃɇɀȵɁȵȾɆɏɇȸȻɇɈɏɁ
Ɉϯϰ͘ϵȾɆɉɃɅȰȳȸɀȰɈȰɇȵȴȻȰɌɃɆȵɇȰȿȿȵɇɅȵɆȻɃɍȵɇɈɃɉɇɏɀȰɈɃɇɀȵ
ɁȵȾɆɏɇȸȻɇɈɏɁ
ɈϯϱȾɆɉɃɅȰȳȸɀȰɈȰɅɃɉɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɉɁɅɃȿȿȰɅȿȵɇȾȰȻȴȻȰɌɃɆȵɇ
ɅȵɆȻɃɍȵɇɈɃɉɇɏɀȰɈɃɇ
ɈϵϳɇɉɁȵɅȵȻȵɇɈɏɁɈɃɂȻȾɏɁȵɅȻȴɆȰɇȵɏɁɃɉɇȻɏɁɃȻɃɅɃȻȵɇȴȵɁȵȻɁȰȻ
ɅɆɏɈȻɇɈɏɇɌȰɆɀȰȾȵɉɈȻȾȵɇ

ϯϬ

ɈϴϳȵɅȻɅȿɃȾȵɇȵȻȴȻȾȵɇɈɃɉȰȾɆɏɈȸɆȻȰɇɀɃɉȾȰȻɈȸɇȵɅȰɁȰɇɉȳȾɃȿȿȸɇȸɇ

ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ

ȷϵϴȰȿȿȵɇɀȵɈȵȳɍȵȻɆȸɈȻȾȵɇȾȰɈȰɇɈȰɇȵȻɇ
>ϵϴ͘ϰɍɆɃɁȻɃȵȿȾɃɇɈɃɉȴȵɆɀȰɈɃɇɅɃɉȴȵɁɈȰɂȻɁɃɀȵȻɈȰȻȰȿȿɃɉ
Yϴϭ͘ϬȰɅȿȸɅɃɀɌɃȿɉȳɏȴȸɇȵɅȻȴȵɆɀɃȿɉɇȸ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
Ȱϳ

Ϭ
Ϭ

Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ
Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉ
ʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ
Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉ
ʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘Ϯ
ɉ͘ϯ
ɉ͘ϰ

ɉɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɼ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϭϬ ɉɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɼɷɿɲʔɲʆɼ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϵ

ɉ͘ϴ

ɉɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ
;ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭϮ͕ϭϯͿ
ɉɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉ͕ʅɻ
ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ;ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭϮ͕
ϭϯͿ

ϭϬ

ϭϬ

Ϭ

ϭϬ

ϭϬ

ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʋʄɹɶʅɲʌʑɽʅɿʍɻʎɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻʎɶɿɲɹʄʃɻʅɸ
ʃɳɽɸɴɲɽʅʊɸʇɿɷʌʙʅɲʏʉʎ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϲ
ɉ͘ϳ

ϭϬ

ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʋʄɹɶʅɲʌʑɽʅɿʍɻʎɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻʎɶɿɲɹʄʃɻʅɸ
ʃɳɽɸɴɲɽʅʊɸʇɿɷʌʙʅɲʏʉʎ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϱ

ϭϬ

Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

Ɉȵɀ
ϭϬ

ɉ͘ϭ



ȵȿȾȸɀȵɆȻȾɃɉɅȰɍɃɉɇɍɏɆȻɇȾȿȻɁȻȾȸȵȻȾɃɁȰȿɃȻɀɏɂȸɇ
ȵȿȾȸɀȵɆȻȾɃɉɅȰɍɃɉɇɀȵȾȿȻɁȻȾȸȵȻȾɃɁȰȿɃȻɀɏɂȸɇ
ȵȿȾȸɃȿȻȾɃɉɅȰɍɃɉɇɍɏɆȻɇȾȿȻɁȻȾȸȵȻȾɃɁȰȿɃȻɀɏɂȸɇ
ȵȿȾȸɃȿȻȾɃɉɅȰɍɃɉɇɀȵȾȿȻɁȻȾȸȵȻȾɃɁȰȿɃȻɀɏɂȸɇ
ȵȳȾȰɉɀȰɈȰɀȵɆȻȾɃɉɅȰɍɃɉɇ
ȵȳȾȰɉɀȰɈȰɃȿȻȾɃɉɅȰɍɃɉɇ
ȵɅȻȴȵɆɀɃȿɉɇȸ

ȵȿȾȸɀȵɆȻȾɃɉɅȰɍɃɉɇɍɏɆȻɇȾȿȻɁȻȾȸȵȻȾɃɁȰȿɃȻɀɏɂȸɇ;ȺȰɅɆɃɇɈȵȺȵȻȸ
ȾȰɈȸȳɃɆȻɃɅɃȻȸɇȸȵɅȻȺȵɀȰɈɏɁɈɃɉɀȸɈɆɏɃɉȵɃɅɉɉͲȵȾȰɅɈɉͲɈɃɅȵȴȻɃ
ȰɉɈɄȺȰȰɁɃȻȳȵȻɅɆɃɇɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸȰɅɄɈɃɁȺȵɆȰɅɃɁɈȰȻȰɈɆɃͲȺȰ
ȴɉɁȰɈȰȻɁȰȵɅȻȿȵɂȵȻɀɃɁɃɀȻȰȾȰɈȸȳɃɆȻȰȵɅȻȺȵɀȰɈɃɇͿ

ȾɲʏɻɶʉʌʀɲȰϭ



ȾȰɈȸȳɃɆȻȵɇȵȿȾɏɁɇɉɀɌɏɁȰɀȵȵȾɅɉ

ɅȻɁȰȾȰɇϮ

Τεύχος Β’ 1046/29.03.2019
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ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʐɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɹʎʃɲɿɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉ





ϭ

Ϯ

Ϯ

ϭ
ϭ
ϭ
Ϯ
ϭ
Ϭ
ϰ

Ϭ

Ϭ

Ϭ
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Ȱʋʊʏɻʆɲʆʘʏɹʌʘʃɲʏɻɶʉʌʀɲ͕ʉʍʐʆʏɲɶʉɶʌɳʔʉʎɿɲʏʌʊʎɸʋɿʄɹɶɸɿʅɿɲʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲɲʋʊɉ͘ϭɹʘʎɉ͘ϭϬʃɲɿɷʑʆɲʏɲɿɹʋɸɿʏɲɲʋʊ
ɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻʆɲʋʌʉʍɽɹʍɸɿʃɲɿʅɿɲɲʋʊʏɿʎɉ͘ϭϰɹʘʎɉ͘Ϯϯ

ɉ͘Ϯϯ

ɉ͘ϮϮ

ɳʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʃʌɹʅɲʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐϱϬŐƌ
цϱйͿ
ɳʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʃʌɹʅɲʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐ
ϭϬϬŐƌцϱйͿ

ɉ͘Ϯϭ ϳϬͲϴϬŵůͿ

ɳʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʍʋʌɹɿɲʋʉʌʌʉʔɼʍɿʅʉʃʉʄʄɲɶʊʆʉʐ

ɉ͘ϮϬ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϰŐƌцϱй

ɉ͘ϭϵ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϱϬŐƌцϱй

ɉ͘ϭϴ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϮϬŐƌцϱй

ɉ͘ϭϳ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϴŐƌцϱй

ɉ͘ϭϲ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϮϱŐƌцϱй

ɉ͘ϭϱ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϯϬŐƌцϱй

ɉ͘ϭϰ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϭϱŐƌцϱй

ɉ͘ϭϯ

Ϯ͘ϳǆϯϰ͕Ϯ͘ϱǆϯϬ͘ϱͿ
ʐɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ
;ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿϮ͘ϱǆϯϬ͕ϯǆϰϰͿ

ɉ͘ϭϮ ;ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿϮǆϯϬ͕ϯǆϰϲ͕ϱǆϯϬ͕

ʐɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϭϭ ʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

11932
Τεύχος Β’ 1046/29.03.2019

ȵȿȾȸɀȵɆȻȾɃɉɅȰɍɃɉɇɀȵȾȿȻɁȻȾȸȵȻȾɃɁȰȿɃȻɀɏɂȸɇ;ȺȰɅɆɃɇɈȵȺȵȻȸ
ȾȰɈȸȳɃɆȻɃɅɃȻȸɇȸȵɅȻȺȵɀȰɈɏɁɈɃɉɀȸɈɆɏɃɉȵɃɅɉɉͲȵȾȰɅɈɉͲɈɃɅȵȴȻɃ
ȰɉɈɄȺȰȰɁɃȻȳȵȻɅɆɃɇɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸȰɅɄɈɃɁȺȵɆȰɅɃɁɈȰȻȰɈɆɃͲȺȰ
ȴɉɁȰɈȰȻɁȰȵɅȻȿȵɂȵȻɀɃɁɃɀȻȰȾȰɈȸȳɃɆȻȰȵɅȻȺȵɀȰɈɃɇͿ

ȾɲʏɻɶʉʌʀɲȰϮ

ɉɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɼ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ
;ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭϮ͕ϭϯͿ
ɉɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉ͕ʅɻ
ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ;ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭϮ͕
ϭϯͿ
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Ɉȵɀ͘
ϭϬ
ϭϬ
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ɉ͘ϮϬ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϰŐƌцϱй

ɉ͘ϭϵ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϱϬŐƌцϱй

ɉ͘ϭϴ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϮϬŐƌцϱй

ɉ͘ϭϳ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϴŐƌцϱй

ɉ͘ϭϲ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϮϱŐƌцϱй

ɉ͘ϭϱ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϯϬŐƌцϱй

ɉ͘ϭϰ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϭϱŐƌцϱй

ɉ͘ϭϯ

Ϯ͘ϳǆϯϰ͕Ϯ͘ϱǆϯϬ͘ϱͿ
ʐɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉ͕ʅɻ
ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ;ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿϮ͘ϱǆϯϬ͕
ϯǆϰϰͿ

ɉ͘ϭϮ ;ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿϮǆϯϬ͕ϯǆϰϲ͕ϱǆϯϬ͕

ʐɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϭϭ ʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʐɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɹʎʃɲɿɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉ

ɉ͘ϭϬ ɉɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɼɷɿɲʔɲʆɼ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϵ

ɉ͘ϴ

ɉ͘ϳ

ɉ͘ϲ

ɉ͘ϱ

ɉ͘ϰ

Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉ
ʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ
Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉ
ʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ
ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʋʄɹɶʅɲʌʑɽʅɿʍɻʎɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻʎɶɿɲɹʄʃɻ
ʅɸʃɳɽɸɴɲɽʅʊɸʇɿɷʌʙʅɲʏʉʎ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ
ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʋʄɹɶʅɲʌʑɽʅɿʍɻʎɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻʎɶɿɲɹʄʃɻ
ʅɸʃɳɽɸɴɲɽʅʊɸʇɿɷʌʙʅɲʏʉʎ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘Ϯ
ɉ͘ϯ

Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϭ
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11933

ɳʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʍʋʌɹɿɲʋʉʌʌʉʔɼʍɿʅʉʐʃʉʄʄɲɶʊʆʉʐ























Ȱʋʊʏɻʆɲʆʘʏɹʌʘʃɲʏɻɶʉʌʀɲ͕ʉʍʐʆʏɲɶʉɶʌɳʔʉʎɿɲʏʌʊʎɸʋɿʄɹɶɸɿʅɿɲʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲɲʋʊɉ͘ϭɹʘʎɉ͘ϭϭʃɲɿɷʑʆɲʏɲɿɹʋɸɿʏɲɲʋʊ
ɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻʆɲʋʌʉʍɽɹʍɸɿʃɲɿʅɿɲɲʋʊʏɿʎɉ͘ϮϮɹʘʎɉ͘Ϯϯ

ɉ͘Ϯϯ

ɳʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʃʌɹʅɲʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐ
ϭϬϬŐƌцϱйͿ

ɉ͘ϮϮ ϱϬŐƌцϱйͿ

ɳʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʃʌɹʅɲʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐ

ɉ͘Ϯϭ ϳϬͲϴϬŵůͿ



ϭ

Ϯ

Ϭ

11934
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 1046/29.03.2019

ȵȿȾȸɃȿȻȾɃɉɅȰɍɃɉɇɍɏɆȻɇȾȿȻɁȻȾȸȵȻȾɃɁȰȿɃȻɀɏɂȸɇ;ȺȰɅɆɃɇɈȵȺȵȻȸ
ȾȰɈȸȳɃɆȻɃɅɃȻȸɇȸȵɅȻȺȵɀȰɈɏɁɈɃɉɀȸɈɆɏɃɉȵɃɅɉɉͲȵȾȰɅɈɉͲɈɃɅȵȴȻɃ
ȰɉɈɄȺȰȰɁɃȻȳȵȻɅɆɃɇɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸȰɅɄɈɃɁȺȵɆȰɅɃɁɈȰȻȰɈɆɃͿ

ȾɲʏɻɶʉʌʀɲȰϯ

ɉɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɼ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ
;ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭϮ͕ϭϯͿ
ɉɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉ͕ʅɻ
ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ;ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭϮ͕
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ɉ͘ϮϬ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϰŐƌцϱй

ɉ͘ϭϵ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϱϬŐƌцϱй

ɉ͘ϭϴ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϮϬŐƌцϱй

ɉ͘ϭϳ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϴŐƌцϱй

ɉ͘ϭϲ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϮϱŐƌцϱй

ɉ͘ϭϱ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϯϬŐƌцϱй

ɉ͘ϭϰ ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϭϱŐƌцϱй

ɉ͘ϭϯ

Ϯ͘ϳǆϯϰ͕Ϯ͘ϱǆϯϬ͘ϱͿ
ʐɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉ͕ʅɻ
ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ;ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿϮ͘ϱǆϯϬ͕
ϯǆϰϰͿ

ɉ͘ϭϮ ;ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿϮǆϯϬ͕ϯǆϰϲ͕ϱǆϯϬ͕

ʐɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϭϭ ʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʐɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɹʎʃɲɿɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉ

ɉ͘ϭϬ ɉɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɼɷɿɲʔɲʆɼ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϵ

ɉ͘ϴ

ɉ͘ϳ

ɉ͘ϲ

ɉ͘ϱ

ɉ͘ϰ

Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉ
ʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ
Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉ
ʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ
ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʋʄɹɶʅɲʌʑɽʅɿʍɻʎɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻʎɶɿɲɹʄʃɻ
ʅɸʃɳɽɸɴɲɽʅʊɸʇɿɷʌʙʅɲʏʉʎ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ
ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʋʄɹɶʅɲʌʑɽʅɿʍɻʎɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻʎɶɿɲɹʄʃɻ
ʅɸʃɳɽɸɴɲɽʅʊɸʇɿɷʌʙʅɲʏʉʎ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘Ϯ
ɉ͘ϯ

Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϭ
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ɳʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʍʋʌɹɿɲʋʉʌʌʉʔɼʍɿʅʉʐʃʉʄʄɲɶʊʆʉʐ
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Ȱʋʊʏɻʆɲʆʘʏɹʌʘʃɲʏɻɶʉʌʀɲ͕ʉʍʐʆʏɲɶʉɶʌɳʔʉʎɿɲʏʌʊʎɸʋɿʄɹɶɸɿʅɿɲʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲɲʋʊɉ͘ϭɹʘʎɉ͘ϭϭ͕ʃɲɿɉϭϮʃɲɿʅɿɲɲʋʊʏɿʎɉ͘ϭϰ
ɹʘʎɉ͘Ϯϯ

ɉ͘Ϯϯ

ɳʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʃʌɹʅɲʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐ
ϭϬϬŐƌцϱйͿ

ɉ͘ϮϮ ϱϬŐƌцϱйͿ

ɳʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʃʌɹʅɲʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐ

ɉ͘Ϯϭ ϳϬͲϴϬŵůͿ
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ȵȿȾȸɃȿȻȾɃɉɅȰɍɃɉɇɀȵȾȿȻɁȻȾȸȵȻȾɃɁȰ
ȿɃȻɀɏɂȸɇ;ȺȰɅɆɃɇɈȵȺȵȻȸ
ȾȰɈȸȳɃɆȻɃɅɃȻȸɇȸȵɅȻȺȵɀȰɈɏɁɈɃɉ
ɀȸɈɆɏɃɉȵɃɅɉɉͲȵȾȰɅɈɉͲɈɃɅȵȴȻɃȰɉɈɄ
ȺȰȰɁɃȻȳȵȻɅɆɃɇɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸȰɅɄɈɃɁ
ȺȵɆȰɅɃɁɈȰȻȰɈɆɃͿ

ȾɲʏɻɶʉʌʀɲȰϰ

ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϭϱŐƌцϱй
ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϯϬŐƌцϱй
ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϮϱŐƌцϱй
ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϴŐƌцϱй
ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϮϬŐƌцϱй
ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϱϬŐƌцϱй
ɉɷʌʉɸʆɸʌɶɼɶɹʄɻϰŐƌцϱй
ɳʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʍʋʌɹɿɲʋʉʌʌʉʔɼʍɿʅʉʃʉʄʄɲɶʊʆʉʐϳϬͲϴϬŵůͿ
ɳʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʃʌɹʅɲʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐϱϬŐƌцϱйͿ
ɳʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʃʌɹʅɲʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐϭϬϬŐƌцϱйͿ

ɉ͘ϭϰ
ɉ͘ϭϱ
ɉ͘ϭϲ
ɉ͘ϭϳ
ɉ͘ϭϴ
ɉ͘ϭϵ
ɉ͘ϮϬ
ɉ͘Ϯϭ
ɉ͘ϮϮ
ɉ͘Ϯϯ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯ
ϭ

ϮϬ

ʐɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ;ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
Ϯ͘ϱǆϯϬ͕ϯǆϰϰͿ

ɉ͘ϭϯ

ɉɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɼ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϵ

ϮϬ

ɉɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ;ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭϮ͕ϭϯͿ

ɉ͘ϴ

ʐɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ;ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿϮǆϯϬ͕ϯǆϰϲ͕ϱǆϯϬ͕Ϯ͘ϳǆϯϰ͕Ϯ͘ϱǆϯϬ͘ϱͿ

ɉɷʌʉʁʆʙɷɻͬɲʄɶɻʆɿʃɳɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ;ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭϮ͕
ϭϯͿ

ɉ͘ϳ

ɉ͘ϭϮ

ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʋʄɹɶʅɲʌʑɽʅɿʍɻʎɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻʎɶɿɲɹʄʃɻʅɸʃɳɽɸɴɲɽʅʊɸʇɿɷʌʙʅɲʏʉʎ͕ʅɻ
ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϲ

ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʐɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɹʎʃɲɿɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʋʄɹɶʅɲʌʑɽʅɿʍɻʎɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻʎɶɿɲɹʄʃɻʅɸʃɳɽɸɴɲɽʅʊɸʇɿɷʌʙʅɲʏʉʎ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϱ

ɉ͘ϭϭ

Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϰ

ɉ͘ϭϬ

ϯϬ

Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘ϯ

ϯϬ
Ϭ
ϮϬ

ϯϬ

Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ɉ͘Ϯ

ɉɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɼɷɿɲʔɲʆɼ͕ʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ϯϬ

Ȱʔʌʙɷɻɸʋɿɽɹʅɲʏɲʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

Ɉȵɀ͘
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ
ϯϬ

ɉ͘ϭ
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ȵȳȾȰɉɀȰɈȰɃȿȻȾɃɉɅȰɍɃɉɇ








;ȺȰɅɆɃɇɈȵȺȵȻȸȾȰɈȸȳɃɆȻɃɅɃȻȸɇȸ
ȵɅȻȺȵɀȰɈɏɁɈɃɉɀȸɈɆɏɃɉȵɃɅɉɉͲȵȾȰɅɈɉͲ
ɈɃɅȵȴȻɃȰɉɈɄȺȰȰɁɃȻȳȵȻɅɆɃɇɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸ
ȰɅɄɈɃɁȺȵɆȰɅɃɁɈȰȻȰɈɆɃͲȺȰȴɉɁȰɈȰȻɁȰ
ȵɅȻȿȵɂȵȻɀɃɁɃɀȻȰȾȰɈȸȳɃɆȻȰȵɅȻȺȵɀȰɈɃɇͿ














;ȺȰɅɆɃɇɈȵȺȵȻȸȾȰɈȸȳɃɆȻɃɅɃȻȸɇȸ
ȵɅȻȺȵɀȰɈɏɁɈɃɉɀȸɈɆɏɃɉȵɃɅɉɉͲȵȾȰɅɈɉͲ
ɈɃɅȵȴȻɃȰɉɈɄȺȰȰɁɃȻȳȵȻɅɆɃɇɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸ 
ȰɅɄɈɃɁȺȵɆȰɅɃɁɈȰȻȰɈɆɃͲȺȰȴɉɁȰɈȰȻɁȰ
ȵɅȻȿȵɂȵȻɀɃɁɃɀȻȰȾȰɈȸȳɃɆȻȰȵɅȻȺȵɀȰɈɃɇͿ

ȵȳȾȰɉɀȰɈȰɀȵɆȻȾɃɉɅȰɍɃɉɇ

ȱʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʍʋʌɹɿɲʋʉʌʌʉʔɼʍɿʅʉʃʉʄʄɲɶʊʆʉʐϳϬͲϴϬŵůͿ

ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʐɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɹʎʃɲɿɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕
ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ

ȱʅʉʌʔɲɸʋɿɽɹʅɲʏɲ;ʍʋʌɹɿɲʋʉʌʌʉʔɼʍɿʅʉʃʉʄʄɲɶʊʆʉʐϳϬͲϴϬŵůͿ

ȵʋɿɽɹʅɲʏɲʅɸʐɷʌʉʃʉʄʄʉɸɿɷɹʎʃɲɿɳʌɶʐʌʉɼɲʌɶʐʌʉʑʖʉʍʉʐʄʔɲɷɿɲɺʀʆɻ͕
ʅɻʃʉʄʄɻʏɿʃɳ



Ϯ

ϲϬ

ϭ

ϯϬ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ





Ȱʋʊʏɻʆɲʆʘʏɹʌʘʃɲʏɻɶʉʌʀɲ͕ʉʍʐʆʏɲɶʉɶʌɳʔʉʎɿɲʏʌʊʎɸʋɿʄɹɶɸɿʏʉʐʎʃɳʏʘɽɿʍʐʆɷʐɲʍʅʉʑʎʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ͗
ɲͿʅɿɲʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲɲʋʊɉ͘ϭɹʘʎɉ͘Ϯʃɲɿɉ͘ϱɹʘʎɉ͘ϵ͕ʃɲɿʅɿɲɲʋʊʏɿʎɉ͘ϭϭɼɉ͘ϭϯʃɲɿʅɿɲɲʋʊʏɿʎɉ͘ϮϮɹʘʎɉ͘Ϯϯ
ɴͿʅɿɲʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲɲʋʊɉ͘ϯɹʘʎɉ͘ϰ͕ʏɻʆɉ͘ϭϮʃɲɿʅɿɲɲʋʊʏɿʎɉ͘ϮϮɹʘʎɉ͘Ϯϯ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος

Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2019


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ƀɿɸɿɷɿʃʊʏɻʏɸʎʏʘʆɿɲʏʌʙʆʋʉʐɽɲɶʆʘʅɲʏɸʑʉʐʆɶɿɲʏɻʆɲʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲʖʌɼʍɻʎɸʋɿɽɸʅɳʏʘʆɸʀʆɲɿȳɸʆɿʃʉʀʖɸɿʌʉʐʌɶʉʀ͕
Ȱɶɶɸɿʉʖɸɿʌʉʐʌɶʉʀ͕Ʌʄɲʍʏɿʃɼʎɍɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼʎ͕Ȱʃʏɿʆʉɽɸʌɲʋɸʐʏɹʎɶɿɲɸʇɸʄʃʙʍɸɿʎʅɸʏɲʃʏɿʆɿʃɼʎɷɸʌʅɲʏʀʏɿɷɲʎ͕ɅɲɽʉʄʊɶʉɿͲ
ɷɿɲɴɻʏʉʄʊɶʉɿɶɿɲʏʉɷɿɲɴɻʏɿʃʊʋʊɷɿ͕Ƀʌɽʉʋɲɿɷɿʃʉʀʍɸʖʌʊʆɿɲʃɲʏɲʃɸʃʄɿʅɹʆʉʐʎʘʎʍʐʆɹʋɸɿɲʉʌɽʉʋɲɿɷɿʃɼʎɴʄɳɴɻʎ͕Ȼɲʏʌʉʀ
ȳɸʆɿʃɼʎȻɲʏʌɿʃɼʎɶɿɲɸʋɲʆɳʄɻʗɻʍʐʆʏɲɶʙʆʃɲɿʍʐʆɹʖɿʍɻɽɸʌɲʋɸʀɲʎʃɲɿȴɸʌʅɲʏʉʄʊɶʉɿ͕Ʌɲɿɷʀɲʏʌʉɿɶɿɲʏɻʆɸʋɿɷɸʌʅʊʄʐʍɻ͘



ȴɸʆɸɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿɸʋɿɽɹʅɲʏɲɶɿɲɸʇɸʄʃʙʍɸɿʎʍɸɷɳʖʏʐʄɲʖɸʌɿʙʆʃɲɿʋʉɷɿʙʆ͕ʍʏʉʋʌʊʍʘʋʉ͕ʍʏʉʆɴʄɸʆʆʉɶʊʆʉʍʏʊʅɲʏʉʎ
ʃɲɿʋʌʘʃʏʉʑ͘







;ȺȰɅɆɃɇɈȵȺȵȻȸȾȰɈȸȳɃɆȻɃɅɃȻȸɇȸ
ȵɅȻȺȵɀȰɈɏɁɈɃɉɀȸɈɆɏɃɉȵɃɅɉɉͲȵȾȰɅɈɉͲ
ɈɃɅȵȴȻɃȰɉɈɄȺȰȰɁɃȻȳȵȻɅɆɃɇɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸ 
ȵʋɿɽɹʅɲʏɲɶɿɲɸʋɿɷɸʌʅʊʄʐʍɻ
ȰɅɄɈɃɁȺȵɆȰɅɃɁɈȰȻȰɈɆɃͲȺȰȴɉɁȰɈȰȻɁȰ
ȵɅȻȿȵɂȵȻɀɃɁɃɀȻȰȾȰɈȸȳɃɆȻȰȵɅȻȺȵɀȰɈɃɇ
ȳȻȰȾȰȺȵȵȿȾɃɇͿ

ȵɅȻȴȵɆɀɃȿɉɇȸ

ϯϬ
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Τεύχος Β’ 1046/29.03.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02010462903190012*

