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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 330
Αντιστοίχιση των σχετικών με την αναπηρία νόμιμων προϋποθέσεων για την απονομή προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία
σύμφωνα με τη «Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας
Δέκατη Αναθεώρηση» (ICD- 10: International
Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems).
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 και την περ. ιδ)
της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη
του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30).
2. Τα άρθρα 102 έως 112 και ιδίως αυτές την παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής
διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146)
3. Την υπό στοιχεία Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/2018
κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιότητας
χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα
με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και
επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων
και προϋποθέσεων (Β’ 5855).
4. Τη δέκατη αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD10 International Statistical Classification of Diseases

Αρ. Φύλλου 4758

and Related Health Problems του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) και ειδικότερα τη σχετική κωδικοποίηση των ασθενειών -παθήσεων-αναπηριών, όπως
αυτή χρησιμοποιείται και στον ισχύοντα «Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)
(Β’ 6282/2021).
5. Το από 14-3-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης της Γενικής Διεύθυνσης Καταβολής
Παροχών Υγείας του πρώην Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης και πλέον Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
6. Το με ημερομηνία 2/8/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της
Υποδιοικήτριας του ΟΠΕΚΑ προς την Προϊσταμένη του
Τμήματος Ασφάλειας Εργασίας και Υγειονομικής Μέριμνας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού καθώς
και τα με ημερομηνία 2/9/2022 σχετικά απαντητικά ηλεκτρονικά μηνύματα της ανωτέρω Προϊσταμένης.
7. Τις επιλέξιμες ασθένειες, παθήσεις, αναπηρίες που
τίθενται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο για την απονομή των προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα,
όπως αυτό παρατίθεται κατωτέρω στην παρούσα, ανά
οικονομικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Την αντιστοίχιση, όπου απαιτείται, για τον ηλεκτρονικό έλεγχο, των σχετικών με την αναπηρία προϋποθέσεων που τίθενται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο για
την απονομή των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε
άτομα με αναπηρία, ανά οικονομικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τη «Διεθνή Στατιστική
Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας
Δέκατη Αναθεώρηση» (ICD-10: International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems),
ως κατωτέρω:
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Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1

Eπίδομα κίνησης
σε παραπληγικούς,
τετραπληγικούς και
ακρωτηριασμένους

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ-
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- Τα άρθρα 7θ και 51 του ν. 1882/1990 (A’ 43) μετά την τροποποίηση και
συμπλήρωσή τους με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995, της
παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3627/2007 και της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3868/2010.
- Υπό στοιχεία Π3α/Φ15/Γ.Π.οικ.88483/27-6-2008 (Β’ 1313) κοινή
υπουργική απόφαση.
ICD10

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Ακρωτηριασμός και των δύο
κάτω άκρων

Ζ89.7, Z89.8

Π.Α. ≥ 80%

Ακρωτηριασμός και των δύο
άνω άκρων

Ζ89.3

Π.Α. ≥ 80%

G82.0, G 82.1, G 82.2, G 82.3, G 82.4, G 82.5

Π.Α. ≥ 80%

Παράλυση των δύο κάτω
άκρων
Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2

Oικονομική ενίσχυση
ατόμων με σοβαρή ή βαριά
νοητική υστέρηση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- Υπό στοιχεία Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982 (Β’ 724) απόφαση.
- Υπό στοιχεία Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/2013 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 965) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία
Δ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142/2019 (Β’ 2553) κοινής υπουργικής απόφασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
-ΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ICD10

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Σοβαρή ή Βαριά Νοητική
Υστέρηση

F72.F73,F78,F79

Π.Α.≥ 80%Δ.Ν. ≤ 34

Q90,Q90.0, Q90.1, Q90.2, Q90.9, Q93.4, Q93.5, Q93.8,
Q87.1, Q87.2, Q87.3, E79.1, D82.1,Q96, Q96.0, Q96.1,
Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8, Q96.9, Q98.4

Π.Α. ≥ 80%

F84 (F.84.0,F.84.1, F.84.2, F.84.3, F.84.4, F.84.5, F.84.8,
F.84.9)

Π.Α. ≥ 80%

Σύνδρομο Down ή άλλα
γενετικά σύνδρομα του
χρωμοσώματος, με συνοδό
σοβαρή ή βαριά νοητική
υστέρηση
Διαταραχή αυτιστικού
φάσματος ή διάχυτη
αναπτυξιακή διαταραχή
ή αυτισμό ή σύνδρομο
Asperger.
Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3

Oικονομική ενίσχυση
παραπληγικών
-τετραπληγικών και
ακρωτηριασμένων
ανασφάλιστων και
ασφαλισμένων του Δημοσίου

- ν. 1284/1982 (Α’ 114)
- ν. 2646/1998 (Α’ 236)
- ν. .3106/2003 (Α’ 30)
- Υπό στοιχεία Π3α/Φ.27/Γ.Π. οικ.124095/02 (Β’ 1594) κοινή υπουργική
απόφαση

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ICD10

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
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Παραπληγία ή τετραπληγία

Δεν συντρέχει περίπτωση αντιστοίχισης με ICD10,
επειδή η Υγειονομική επιτροπή αποφαίνεται αν
ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις διατάξεις για την
χορήγηση του παραπληγικού- εξωιδρυματικού
επιδόματος

67% και άνω

Ασθένειες που έχουν
επιφέρει αναπηρία του ίδιου
βαθμού και της ίδιας μορφής
(τετραπληγία, παραπληγία)
λόγω μη αναστρέψιμης
βλάβης του νωτιαίου μυελού
ή των ριζών ή των νεύρων ή
των μυών

Δεν συντρέχει περίπτωση αντιστοίχισης με ICD10,
επειδή η Υγειονομική επιτροπή αποφαίνεται αν
ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις διατάξεις για την
χορήγηση του παραπληγικού- εξωιδρυματικού
επιδόματος

67% και άνω

Παθολογο-ανατομικό
ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%,
προερχόμενο από
ακρωτηριασμό,
ανεξαρτήτως του σημείου
του ακρωτηριασμού
ή του αριθμού των
ακρωτηριασμένων μελών

Δεν συντρέχει περίπτωση αντιστοίχισης με ICD10,
επειδή η Υγειονομική επιτροπή αποφαίνεται αν
ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις διατάξεις για την
χορήγηση του παραπληγικού- εξωιδρυματικού
επιδόματος

67% και άνω

Πάθηση που επιφέρει της
ίδιας μορφής αναπηρία με
την παραπληγία.

Δεν συντρέχει περίπτωση αντιστοίχισης με ICD10,
επειδή η Υγειονομική επιτροπή αποφαίνεται αν
ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις διατάξεις για την
χορήγηση του παραπληγικού- εξωιδρυματικού
επιδόματος

67% και άνω

Z89.1, Z89.2, Z89.4,Z89.5, Z89.6,Z89.9

67% και άνω

Mονός ακρωτηριασμός
Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

4

Oικονομική ενίσχυση ατόμων
με συγγενή αιμολυτική
αναιμία (μεσογειακή δρεπανοκυτταρική μικροδρεπανοκυτταρική
κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική
διάθεση (αιμορροφιλίσα)

- Υπό στοιχεία Γ4/Φ 167/2073/1982 (Β’ 640) υπουργική απόφαση.
- Υπό στοιχεία Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.70548/2009 (Β’ 1066) απόφαση.
- Υπό στοιχεία Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530/2013 (Β’ 1271) απόφαση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ICD10

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Μεσογειακή αναιμία,
θαλασσαιμία,
αιμοσφαιρινοπάθεια,
δρεπανοκκυταρτκή
αναιμία-ομόζυγο
δρεπανοκυτταρικήαναιμία
-μικροδρεπανοκκυταρική
αναιμία.

D56 ΟΛΟ (D56.0,D56.1,D56.2,D56.3,D56.4,D56.8,
D56.9) D57.0, D57.1, D57.2, D58 ΟΛΟ(D58.0,D58.1,D5
8.2,D58.8,D58.9), D64.4

67% και άνω

Αιμορροφιλία Α,
αιμορροφιλία Β, συγγενείς
αιμορραγικές διαθέσεις

D66, D67, D68 ΟΛΟ (D68.0, D68.1, D68.2, D68.3,
D68.4, D68.8, D68.9), D69.1

50% και άνω

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Σύνδρομο Επίκτητης
Ανοσολογικής Ανεπάρκειας
(ΑIDS)
Πρωτοπαθής
ανοσοανεπάρκεια
αντισωμάτων με υποβολή σε
εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης

Τεύχος B’ 4758/09.09.2022

Z21,B20 (Β20.0 έως Β20.9), B21 ΟΛΟ (B21.0 έως
Β21.3, Β21.7 εως Β21.9), B22 ΟΛΟ (Β22.0,Β22.1, Β22.2,
Β22.7),B23 ΟΛΟ(Β23.0 B23.1, B23.2, B23.8) και B24

50% και άνω

D80,D80.0, D80.2, D 80.3, D80.5, D 80.6, D81 D81.0,
D81.1, D81.2, D81.3, D81.5, D82.0, D82.1,D82.3, D
82.4, D 83 D83.0,D83.1, D83.2, D83.8, D83.9, G11.3,
E70.3, E31.0, D76.1, D47.9, K63.9,Q87.8 θα πρέπει
να αναγράφεται στη γνωμάτευση ότι ο ασθενής
υποβάλλεται σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης

50% και άνω

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5

Οικονομική ενίσχυση κωφών
και βαρήκοων ατόμων

- Υπό στοιχεία Γ4β/Φ.422/οικ. 1904/1984 (Β’ 479) απόφαση.
- Υπό στοιχεία Γ4/Φ.422/οικ.1142/23-26/1985 (Β’ 228) απόφαση.
- Υπό στοιχεία Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527/2013 (Β’ 965) απόφαση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Κώφωση - βαρηκοΐα

Α/Α

6

H90.0, Η90.2, Η90.3,Η90.5,Η90.6, Η90.7, H90.8),
H91,H91.0, H91.1, H91.2, H91.3, H91.8, H91.9, H83.3

67% και άνω

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οικονομική ενίσχυση
ατόμων με αναπηρία όρασης

- Υπό στοιχεία Γ4/534/7.3.1981 (Β’ 159) απόφαση.
- ν. 4331/2015 (Α’ 69).

Οπτική αναπηρία - αναπηρία
όρασης

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

7

Οικονομική ενίσχυση
ατόμων με εγκεφαλική
παράλυση
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Εγκεφαλική παράλυση
(ηλικία 0-18 ετών)

8

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Α/Α

ICD10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Οικονομική ενίσχυση
ατόμων με βαριά αναπηρία

ICD10

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

H54.0, H54.1, H54.2, H54.3 ή αν στην γνωμάτευση
αναφέρεται ποσοστό οπτικής αναπηρίας 80% και
άνω

80% και άνω

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- υπό στοιχεία Γ4α/Φ224/οικ. 1434/1984 (Β’ 441)
υπουργική απόφαση.

ICD10

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

G80, G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.4, G80.8, G80.9

-

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- Υπό στοιχεία Γ4α/Φ.225/161/1989 (Β’ 108) κοινή υπουργική απόφαση
- Υπό στοιχεία Π4γ/Φ./225/οικ.2866/1995 (Β’ 629) κοινή υπουργική
απόφαση.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ICD10

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Σωματική, νοητική ή ψυχική
ασθένεια ή αναπηρία

Όλα τα ICD 10 που αντιστοιχούν σε σωματικές,
νοητικές ή ψυχικές ασθένειες ή αναπηρίες που δεν
έχουν καταχωρηθεί και αντιστοιχηθεί σχετικά σε άλλα
πεδία του πίνακα της απόφασης

67% και άνω

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου

Υ84.1, N18.0,N18.5

80% και άνω

Διαβήτη τύπου 1, ινσουλινοεξαρτώμενοι

Ε10,E10.0,E10.1, E10.2,E10.3,E10.4,
E10.5,E10.6,E10.7,E10.8,E10.9

50% και άνω

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣΠΑΘΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Α/Α

9

48303

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Διατροφικό επίδομα
σε νεφροπαθείς,
μεταμοσχευμένους
πνευμόνων και μυελού
των οστών, καθώς και
σε αλλοδαπούς και
ομογενείς νεφροπαθείς,
μεταμοσχευμένους καρδιάς,
ήπατος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- α.ν. 421/1937 (Α’ 2), άρθρο 22 του ν. 2646/1998

ICD10

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΟΙΠΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Δεν συντρέχει περίπτωση αντιστοίχισης με ICD10,
επειδή δεν απαιτείται εξέταση από
Υγειονομική επιτροπή

-

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣΠΑΘΗΣΕΙΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
-Νεφροπαθείς που
βρίσκονται στο τελευταίο
στάδιο νεφρικής
ανεπάρκειας και
υποβάλλονται σε διαδικασία
αιμοκάθαρσης διά τεχνητού
νεφρού ή σε περιτοναϊκή
κάθαρση -Άτομα που
έχουν υποβληθεί
σε πολυσπλαχνική
μεταμόσχευση, καθώς και
όσα έχουν υποβληθεί σε
μεταμόσχευση έστω ενός
εκ των παρακάτω οργάνων:
στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας,
νησίδια παγκρέατος, έντερο
(παχύ ή λεπτό), ήπαρ,
νεφρός, καρδιά, πνεύμονες
και μυελός των οστών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εισοδηματική ενίσχυση ασθενών
και αποθεραπευμένων χανσενικών
και μελών των οικογενειών τους

- ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 7 του ν. 1137/1981 (Α’ 60),
άρθρο 22 του ν. 2646/1998

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ- ΠΑΘΗΣΕΙΣΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ICD10

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

48304

- Νόσος Χάνσεν

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Δεν συντρέχει περίπτωση
αντιστοίχισης με ICD10, επειδή
δεν απαιτείται εξέταση από
Υγειονομική επιτροπή

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022
Η Διοικήτρια
ΞΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Τεύχος B’ 4758/09.09.2022

-

48306

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4758/09.09.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02047580909220008*

